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توطئة

�لقر�ء�ت �لقر�آنية

املختار،  حممد  الأمني  حممد  الأ�شتاذ  يقدمه  الذي  الكتاب 

بعنوان: )الإ�شمار البالغي يف القراءات القراآنية(، ميثل اإ�شافًة نوعّيًة 

متفردًة يف �شل�شلة اإ�شدارات »ال�شارقة عا�شمة للثقافة الإ�شالمية«؛ 

 ل ي�شتنفد معناه ول مبناه، 
ٍّ

ذلك اأن هذا البحث يت�شل بن�ص اإلهي

التداعي اجلمايل  نطاق  ال�شحيقة خارج  اأغواره  ا�شت�شبار  ول ميكن 

الفني النابع من علوم الل�شان والبيان.. وهو ما جنده يف هذه املقاربة 

ال�شيقة والأ�شيلة.

فاملوؤلف ميدُّ مرئياته اإىل القراءات ال�شبع الأكرث �شهرًة وتداوًل، 

ترجمة  ملعنى  ناظراً  للكلمات؛  اللغوية  اجلذرية  البنية  من  وينطلق 

ال�شوت اإىل كتابة.. وكيف اأن هذا الرتجمان ي�شتع�شي على الكتابة 

ال�شايف  النبع  بو�شفها  امل�شافهة،  الكربى  داّلته  لتكون  املجردة، 

لقراءات القراآن الكرمي.

����� ������ �����.indd   5 9/14/14   1:56:07 PM

 



ي�شتدعي املوؤلف �شياقات البيان والبديع، من خالل علوم النحو 

وال�شرف، والبالغة واملعاين، ولطائف املعارف يف الوقف والبتداء، 

واحلركة وال�شكون، واملد والق�شر.. وغريها من اأدوات تعبريية متنح 

الإ�شمار البالغي للقراءات القراآنية قيمًة خا�شة وخم�شو�شة.

يفتح  اأن  �شاأنه  الكتاب، من  ملو�شوع   
ُّ

والذوقي املعريفُّ  التاأ�شيل 

�شتكون  اأنها  بالقراآن.. كما  املقرونة  الل�شان  متجددة يف علوم  اأبواباً 

مفيدًة يف م�شار ال�شبط املتوا�شل للكتابة القراآنية املُعطاة عرب حمركات 

البحث. ولعلنا �شن�شهد يف يوم قريب، كتابًة قراآنيًة بدواّل ت�شكيلية 

ب�شرية، ترتقي اإىل م�شتوى كونّية لغة القراآن ومركزيتها امل�شهودة يف 

العامل؛ ذلك اأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة املتفردة بتعدديتها 

وقدرتها  ال�شتقاقات،  يف  الوا�شعة  واآفاقها  اجلذور،  يف  الألفية 

ال�شتثنائية على تطويع الكالم لقواعدها ال�شوتية، وقامو�شها الوا�شع 

باّت�شاعها.

من كل هذه املنطلقات، وا�شتتباعاً لها، نتابع مع املوؤلِّف درا�شته 

التطبيقية يف القراءات ال�شبع؛ بو�شفها مدخاًل ملزيد من التاأ�شيل 

املعريف، وال�شت�شراف امل�شتقبلي لوعود هذا العلم الرفيع

د. عمر عبد العزيز
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�ملقدمة

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

حممد  �شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

اأ�شرف املخلوقني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�شان 

اإىل يوم الدين. 

اأما بعد؛ فاإن كتاب اهلل تعاىل هو اأعظم ما ُعني به امروؤٌ م�شلم، 

 اأن تخ�ش�شت يف جمال علم القراءات 
َّ

ولقد كان من ف�شل اهلل علي

نزل  تعاىل كما  يعنى بحفظ كتاب اهلل  الذي  العلم  القراآنية، ذلك 

على قلب الر�شول الأمني �شلى اهلل عليه و�شلم، ويحافظ على طرق 

حرفاً،  حرفاً  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بها  نطق  التي  الأداء 

وحركًة حركًة.

اإمنا  والإ�شالمية،  العربية  العلوم  اأن كل  دار�ٍص  على  يخفى  ول 

كانت يف ن�شاأتها جزءاً من خدمة كتاب اهلل تعاىل، فمنها ما يخدم 

األفاظه مثل علم القراءات والتجويد والر�شم وال�شبط، وحتى علم 
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النحو والإعراب وعلم التف�شري، ومنها ما يخدم معانيه، مثل علوم 

البالغة، والتف�شري اأي�شاً، ومنها ما يخدم ت�شريعاته مثل علوم الفقه 

واأ�شول الفقه، باختالف مذاهبها وت�شعباتها.

الفنون  هذه  األ�شق  هو  الذي  القراءات  علم  اإىل  نعود  وحني 

ٌق بطائفة من العلوم التي تدور يف  بكتاب اهلل تعاىل، نالحظ اأنه مطوَّ

فلكه، فال ي�شتغني عنها ول ت�شتغني عنه، ومن اأبرزها علم »توجيه 

القراءات«، ذلك العلم الذي يبحث يف الدواعي التي جتعل القارئ 

يختار وجهاً معيناً من بني اأوجٍه اأخرى كلها واردة بالتواتر عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فاأحياناً تكون دواعي الختيار راجعًة اإىل 

اإحدى  اإىل موافقة  القارئ، واأحياناً  الرواية يف نظر  تفاوت قوة �شند 

لغات العرب، واأحياناً تكون راجعًة اإىل وجٍه بالغي تنفرد به قراءة 

عن اأخرى.

اإذن؛ فبحثنا هذا يتنزل يف جانب »التوجيه البالغي« للقراءات 

الإيجاز  »ظاهرة  يف  البالغي  امللمح  ذلك  جتليات  را�شداً  القراآنية، 

باحلذف« والتي تعرف اأي�شاً بـ»الإ�شمار«.

اأبرز ال�شعوبات التي واجهتها يف البحث: كرثة  ولقد كان من 

عدمه،  اأو  بالإ�شمار  احلكم  يف  واملوجهني  املف�شرين  بني  اخلالف 

فاإذا حكموا اختلفوا يف نوع امل�شَمر، فاإذا اتفقوا على نوعه اختلفوا 

يف  اأن  يل  بدا  ما  كل  اأ�شتبعد  جعلني  ما  وهذا  وتقديره،  لفظه  يف 

تقديره متحاًل وتكلفاً، بينما اأثبت كل اأوجه التقدير اإذا كان ال�شياق 

ي�شاعدها اأو ل يدفعها على الأقل.
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ومن اأهم ال�شعوبات اأي�شاً: ندرة املوؤلفات اخلا�شة بهذا املو�شوع 

اخلا�ص  املو�شوع  اأو  القراآن«  يف  »الإ�شمار  العام  املو�شوع  �شواء 

»الإ�شمار باختالف القراءات«: 

فبخ�شو�ص املو�شوع العام مل اأجد فيه موؤلفاً خا�شاً �شوى كتابني:

بن  الب�شري  هو  جليل  �شنقيطي  لعامل  خمطوط  اأحدهما 

اْمباريكي( 1286هـ - 1354هـ(، وعنوانه: »رفع الأ�شتار عن ما يف 

القراآن من احلذف والإ�شمار«، ولكني مل اأجده يويل املو�شوع كثرياً 

من التو�شع الذي ي�شفي الغليل، بل اإنه يتخري موا�شع متفرقة، ول 

يتطرق لكل اإ�شمار. 

الكرمي«  القراآن  يف  البالغي  »احلذف  هو:  الثاين  والكتاب 

مل�شطفى عبد ال�شالم اأبو �شادي، وهو يف الأ�شل ر�شالة ماج�شتري، 

تكون  اأن  دون  نا�شر  فن�شرها  تناَق�ص،  اأن  قبل  �شاحبها  عنها  تويف 

م�شححة وبدون اأي اإحالة، وهو ما جعلها غري ذات قيمة.

واأما الإ�شمار باختالف القراء فلم اأجد فيه اأي درا�شة اأو موؤلف 

اأعم  ما هو  تتناول  داخل كتب  واإمنا وجدته متفرقاً  بالبحث،  يفرده 

منه، فلذلك ل يكون بو�شع اأ�شحابها اأن يوفوا املو�شوع حقه لأنهم 

مرتبطون مبوا�شيع اأخرى. 

هذه املراجع التي نتحدث عنها منها التفا�شري، ومنها كتب التوجيه، 

ومنها كتب البالغة، ومنها كتب النحو؛ ولكن ل بد من التنويه بدرا�شة 

يف املو�شوع بعنوان: »التوجيه البالغي للقراءات القراآنية« للدكتور 

تناولها  الإيجاز؛  لبالغة  كبرياً  باباً  فيها  اأفرد  �شعيد،  حممد  اأحمد 
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�شحيحة  قراءة  بني  يفرق  ل  ولكنه  هنا،  نريده  الذي  اجلانب  من 

ما  نريد  ونحن  ال�شواذ،  اإل  يتناول  يكاد  ل  اإنه  بل  �شاذة،  واأخرى 

اأن  بو�شعنا  يكون  ثم  حقها  نوفيها  حتى  ال�شحيحة  القراءة  يخدم 

نتجاوز اإىل ال�شواذ.

تف�شريية،  ِقرائية،  قراآنية،  درا�شة  اأمام  العزيز،  القارئ  اأيها  فاأنت 

ال�شرعية  العلوم  ريا�ص  من  ندّيًة  اأزهاراً  لك  نحوية.. جتمع  بالغية، 

منه  لي�شتفيد  القراآنية،  القراءات  علم  در�ص  اإحياء  وتعيد  واللغوية، 

املثقفون  اأي�شاً  وي�شتفيد  اجلامعات،  وطالب  اأ�شاتذة  من  الباحثون 

الكرمي،  القراآن  بالغة  من  �شيئاً  فيالم�شوا  طبقاتهم،  اختالف  على 

على رواياته املتعددة املنقولة بالتواتر، والتي ُيجمل بع�شها بع�شاً.

وا�شتقراء  تتبع  على  قائم  فهو  املو�شوع؛  تناول  يف  منهجي  اأما 

خمالفاً  فيها  القارئ  »اختيار«  كان  التي  اخلالفية،  املوا�شع  كل 

غريه اعتماداً على توجيه يت�شمن »الإ�شمار«، فيما يخالفه القارئ 

الآخر؛ اإما بعدم الإ�شمار اأو باإ�شمار من نوع مغاير. وهذا الإح�شاء 

املوا�شع اخلالفية  التدقيق يف  ي�شتدعي  اإنه  اإذ  ال�شعوبة مبكان،  من 

ومراجعة الكثري من التفا�شري وكتب التوجيه. 

معتمداً   ،
ّ

القرائي اخلالف  بتبيني  اأقوم  املوا�شع؛  جمع  وبعد 

على طريق الإمام الداين من خالل ق�شيدة »حرز الأماين« لالإمام 

ال�شبع«  القراءات  يف  »التي�شري  كتاب  ت�شمنت  والتي  ال�شاطبي، 

لالإمام الداين. واإذا كان يف عزو القراءة اختالٌف تناولُته، واإذا كان 
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بع�ص »النحاة« قد وجه اإليها النقد تطرقت اإليه بالبحث واملناق�شة، 

القراءة  توجيه  على  مركزاً  ووجهه،  الإ�شمار  مو�شع  ببيان  اأقوم  ثم 

املقابلة. كل ذلك يف  للقراءة  الإ�شمار، غرَي مهمٍل  ت�شمنت  التي 

اخت�شار غري خمل باإذن اهلل تعاىل. 

وحيث اإن الدرا�شة تتطرق اإىل اختالفات القراء، فقد كان بودي 

لو ا�شتطعت �شبط الآيات بالر�شم العثماين، مبا ينا�شب قراءة كل 

فا�شطررت  الطباعة،  مب�شكالت  ت�شطدم  الرغبة  تلك  لكن  قارئ، 

لالعتماد على الر�شم الإمالئي العادي، مع اعتماد رواية حف�ص عن 

عا�شم، نظراً ل�شهرتها وانت�شارها، مع بيان اخلالف القرائيِّ لكل قارئ.

و�شوف تكون خطة البحث بعد هذه املقدمة كما يلي:

�لف�سل �لأول: مقدمات متهيدية؛ يت�شمن ثالثة مباحث: 

ـ املبحث الأول: الإيجاز )اأ�شل الإ�شمار(

ـ املبحث الثاين: الإ�شمار )الإيجاز باحلذف(

املبحث الثالث: يف علم القراءات )تعريف م�شطلحات هامة يف 

علم القراءات(

الكرمي، ويت�شمن  القراآن  �لثاين: مناذج من الإ�شمار يف  �لف�سل 

ثالثة مباحث: 

ـ املبحث الأول: اإ�شمار احلروف 

ـ املبحث الثاين: اإ�شمار الأ�شماء 

ـ املبحث الثالث: اإ�شمار اجُلمل 
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اء ال�شبعة، مرتباً ح�شب 
َّ
�لف�سل �لثالث: الإ�شمار باختالف القر

ال�شور، ويت�شمن خم�شاً وثمانني فقرة. 

الكرمي،  لوجهه  العمل خال�شاً  اأن يجعل هذا  تعاىل  اهلل  واأ�شاأل 

وينفع به الإ�شالم وامل�شلمني.

وباهلل حـويل واعـت�شــامي وقـوتي

ـــتـُره ُمـتـجـلِّـال ـِ  اإل �ش
َ

                            ومــا لـي

 ح�شـبي وُعـدتي
ُ
فـيا ربِّ اأنت اهلل

)1(

                            عليك اعتمادي �شـارعاً متوكال

املوؤلف

ال�شارقة يف 1435/10/30هـ

1. البيتان من مقدمة ال�شاطبية، رقم: )93 – 94(. انظر: حرز الأماين ووجه التهاين، لالإمام القا�شم 

ْه ال�شاطبي الرعيني الأندل�شي. �شححه و�شبطه وراجعه: حممد متيم الزعبي، الطبعة الثالثة،  بن فريُّ

1417هـ 1996م، مكتبة دار الهدى، املدينة املنورة. 
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�لف�سل �لأول

مقدمات متهيدية
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�ملبحث �لأول

�لإيجاز: )�أ�سل �لإ�سمار(

تعريف �لإيجاز يف �للغة:

وال�شرعة،  اخلفة  تفيد  ا�شتخداماتها  جمموع  يف  ز(  ج  )و  مادة 

منطقك  وُجَز  يقال:  لزٌم،  ككرم،  »وُجَز«  منها  املجرد  والفعل 

واأما   .
)3(

الفهم اإىل  الو�شول  �شريع  ق�شري  اأي  وجيز،  فهو   ،
)2(

وجازة

»وَجز« بالفتح -كوعد- فبع�شهم يجعله من التْعدية باحلركة؛ فيقال: 

، وم�شدره: 
)4(

»َوَجزُت الكالم -من باب »وعدُت«- مبعنى: »اأوجزته«

. ولكن �شاحب »املقايي�ص« راأى اأن الأوزان الثالثة 
)5(

الُوجوز والوْجز

.
)6(

»وجز ووجز واأوجز« تاأتي لزمة ومتعدية

ال�شريع احلركة وال�شريع  »الوْجز«  املادة:  ا�شتعمالت هذه  ومن 

العطاء، قال روؤبة: 

2.  املحيط يف اللغة، لل�شاحب بن عباد: 153/7.

3.  امل�شباح املنري، للفيومي، �ص: 334.

4.  نف�شه بت�شرف.

5.  املحيط يف اللغة: 153/7.

6.  معجم مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص: 121/2.
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ن كـريــٍم وْجــِز ـِ لـول عـطــاٌء مـ

)7(

و»يقال: اأمر وجيز وكالم وجيز«

تعريف �لإيجاز ��سطالحًا:

كرثت تعريفات البالغيني مل�شطلح »الإيجاز«، وكلها حتوم حول 

معنى متقارب واإن اختلفت بع�ص العبارات، ولعل اأقدم من عرفه 

راأى  الذي   )384 )ت:  الرماين  عي�شى  بن  علي  احل�شن  اأبو  هو 

وهذا   ،
)8(

احلروف( من  ميكن  ما  باأقل  الغر�ص  عن  )العبارة  اأنه: 

غري  )من  عليه:  وزاد   )606 )ت:  الرازي  اعتمده  نف�شه  التعريف 

، واأما �شيخ البالغيني عبد القاهر اجلرجاين )ت: 474( 
)9(

اإخالل(

فريى اأن الإيجاز هو: )اأن يدل بالقليل من اللفظ على الكثري من 

.
)10(

املعنى(

 )ت: 686( يف »مفتاح العلوم« بطريقة اأخرى 
ّ

اكي وياأتي ال�شكَّ

مقابل  يف   
ٌّ

ِن�شبي و�شٌف  »الإيجاز«  اأن  راأى  حيث  التعريف؛  يف 

التعريف  ليكون  متو�شط  �شيء  اإىل  قيا�شه  من  بد  فال  »الإطناب«؛ 

الإيجاز  بني  املتو�شط  ت�شمية  فقرر  املتو�شط،  ذلك  مع  باملقارنة 

، وعليه فقد عرف الإيجاز باأنه: 
)11(

والإطناب: »متعاَرف الأو�شاط«

7.  تهذيب اللغة، لالأزهري: 151/11.

8.  اأورده ابن ر�شيق يف العمدة: 150/1.

9.  نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز للرازي، �ص: 176.

10.  دلئل الإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، �ص: 463.

11.  مفتاح العلوم، �ص: 177.
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)اأداُء املق�شود من الكالم باأقلَّ من عبارات متعاَرف الأو�شاط(، وعلى 

 ،
)12(

هذا التعريف اعتمد القزويني )ت: 739( يف كتابه »الإي�شاح«

الذي �شي�شبح د�شتور البالغة العربية يف الع�شور املتاأخرة.

بقي تعريفان ل بد من اإيرادهما لإكمال ال�شورة: اأحدهما تعريف 

 وهو: )الإيجاز: دللة 
)13(

ابن الأثري )ت: 637( يف »املثل ال�شائر«

الثاين لبن  والتعريف  يزيد عليه(،  اأن  املعنى من غري  اللفظ على 

املعاين  األفاظ  بع�ص  )اخت�شاُر  امل�شري )ت: 654(:  الإ�شبع  اأبي 

لياأتي الكالم وجيزاً، من غرِي حذٍف لبع�ص ال�شم، ول عدوٍل عن 

 .
)14(

لفظ املعنى الذي و�شع له(

ونكتفي بهذا القدر من التعريفات لنعلق عليها باإيجاز، فرغم اأنها 

تبدو متقاربة حتوم حول معنى واحد، نالحظ - عند التدقيق - اأنها 

تتمايز اإىل ثالث وجهات، على النحو التايل: 

اأ( وجهة ترى اأن احلذف ل يدخل يف الإيجاز، وهذا ما يت�شح 

من تعريف ابن اأبي الأ�شبع القريب العهد.

على  فيه  زيادة  ل  كالم  كل  هو  الإيجاز  اأن  ترى  وجهة  ب( 

املعنى، �شواء اأكان اللفظ اأقل اأم م�شاوياً، وهذا ما يت�شح من تعريف 

»الإيجاز«  بني  الو�شطى  باملرتبة  يعرتف  ل  فهو  وعليه  الأثري،  ابن 

.
)15(

و»الإطناب«، التي ي�شميها اجلمهور بـ »امل�شاواة«

12.  الإي�شاح يف علوم البالغة، 171/1.

13.  املثل ال�شائر: 275/2.

14.  حترير التحبري يف �شناعة ال�شعر والنرث: 459.

15.  الإي�شاح يف علوم البالغة، 180/1.
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يوؤدى  اأن  ميكن  ما  اأقل  على  القت�شار  �شرورة  ترى  وجهة  ج( 

الدللت  ذات  التعبريات  باختيار  اأم  باحلذف  �شواء  املق�شود، 

ويف  التعاريف  بقية  يف  نلم�شها  التي  هي  الوجهة  وهذه  الكثرية، 

ال�شاحة  على  تغّلب  اأنه  يبدو  الذي  وهو  الرماين،  تعريف  مقدمتها 

اإن الإيجاز هو: )العبارة  البالغية، وهذا ما يجعلنا نعتمده فنقول: 

عن الغر�ص باأقل ما ميكن من احلروف(.

جانبني،  من  يرتكب  الإيجاز  اأن  نرى  ذلك؛  على  واعتماداً 

لفظي ومعنوي: 

اأما اجلانب املعنوي فهو: الوفاء باملعنى كاماًل بدقائقه، وتو�شيل 

ذلك اإىل »امل�شتقِبل« على الوجه الذي يجعله يت�شاوى مع »الباّث« 

يف العلم به.

واأما اجلانب اللفظي فهو: القت�شاد يف اللفظ، مبا يعني الرباعة يف 

بالغر�ص،  القليلة واإدارتها يف هيئة خا�شة تفي  ا�شتخدام الكلمات 

�شاكلة  ت�شيب  التي  الكلمة  اختيار  يف  يرتوى  اأن  الأديب  فعلى 

ثم  باأجوائه،  وتوحي  باأحواله  وت�شع  ت�شوره  التي  الكلمة  املعنى، 

يرتوى يف �شياغة اجلملة ليبث يف هيئاتها وي�شكب يف اأعطافها اأكرب 

قدر من املعنى.

منزلة �لإيجاز يف �للغة �لعربية و�لقر�آن �لكرمي

يف  الإيجاز  اأ�شلوب  بقيمة  تنّوه  العربية  البالغة  كتب  تفتاأ  ل 

ميدان البالغة، وتعده من اأهم خ�شائ�ص اللغة العربية، لأن )العرب 
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، و)العرب تخت�شر الكالم 
)16(

اإىل الإيجاز اأْمَيل وعن الإكثار اأْبعد(

ثر 
ُ
، ولهذا اأ

)17(

ليخّففوه، لعلم امل�شتمع بتمامه، فكاأنه يف متام القول(

عنهم يف الإيجاز كلماٌت ومقولٌت كثرية، منها قول جعفر بن يحيى 

، وقد فعلوا 
)18(

لُكّتابه: )اإن قدرمت اأن جتعلوا ُكتبكم توقيعاٍت فافعلوا(

مثل ذلك يف ال�شعر؛ فقد )قيل لبع�شهم: ماَلك ل تزيد على اأربعة 

واثنني؟ قال: هي بالقلوب اأوقع، واإىل احلفظ اأ�شرع، وبالأل�شن اأعلق، 

.
)19(

وللمعاين اأجمع، و�شاحُبها اأبلغ واأوجز(

اأ�شلوب الإيجاز: )وهذا نوع من الكالم  ويقول ابن الأثري عن 

�شريف ل يتعلق به اإل فر�شان البالغة؛ من �شبق اإىل غايتها وما �شّلى، 

ر  و�شرب يف اأعلى درجاتها بالقدح املَُعّلى، وذلك لعلو مكانه، وتعذُّ

اإىل الألفاظ )...(، ومثال  اإىل املعاين ل  اإمنا هو  اإمكانه، والنظُر فيه 

هذا كاجلوهرة الواحدة بالن�شبة اإىل الدراهم الكثرية؛ فمن ينظر اإىل 

طول الألفاظ يوؤثر الدراهم لكرثتها، ومن ينظر اإىل �شرف املعاين يوؤثر 

اجلوهرة الواحدة لنفا�شتها، ولهذا �شمى النبي عليه ال�شالم الفاحتة 

من  لي�شت  ي�شرياً  وجدناه  جمموعها  اإىل  نظرنا  واإذا  الكتاب«،  »اأم 

الكرثة اإىل غاية تكون بها اأم البقرة واآل عمران وغريهما من ال�شور 

.
)20(

الطوال، فعلمنا حينئذ اأن ذلك لأمر يرجع اإىل معانيها(

16.  اخل�شائ�ص لبن جني، 30/1.

17.  جماز القراآن لأبي عبيدة، 111/1.

18.  كتاب ال�شناعتني لأبي هالل الع�شكري: 173.

19.  نف�شه، �ص: 174.

20.  املثل ال�شائر يف اأدب الكاتب وال�شاعر: 265/2.
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اإن ال�شر يف هذه القيمة التي يحظى بها اأ�شلوب »الإيجاز«، هو اأنه 

يعتمد على كّفتني قّلما تعادلتا، تانك الكفتان هما: الق�شد يف اللفظ، 

والوفاء باملعنى، فكل من حاول معادلتهما فهو كمن يحاول اجلمع 

بني �شرتني ل يكاد يعدل بينهما من دون ميل اإىل اإحداهما.

فالذي يقت�شد يف األفاظه وعباراته، ل حمي�ص له من احليف على 

املعنى، فهو بني خيارين: اإما اأن يعرب عن مراده اإجماًل ل تف�شياًل، 

ل بع�ص  فبذلك ل يويف املعنى حقه ول يبلغ ما يريد، واإما اأن يف�شّ

تف�شيٍل هو فيه م�شطرٌّ اإىل اأن يحذف كثرياً من الأدوات التي جتلي 

اأو  �شاحبه  يق�شر عن  كثوب  يخرج كالمه  وبذلك  وتقرره،  املعنى 

كطري مق�شو�ص جناحاه.

واأما الذي يرّجح جانب املعنى، ل يعباأ مبا بذل فيه من الألفاظ، 

ها �شفوفاً وي�شوقها  فال �شبيل له اإل اأن يلجاأ اإىل ح�شود الكالم ير�شّ

من  ي�شاأم  حتى  ي�شرياً  اإل  ال�شامع  اأو  القارئ  يلبث  فال  اأفواجاً، 

التطويل ويعر�ص عن ا�شتقبال املزيد.

وبني هذين الطرفني يدور البلغاء والف�شحاء؛ فال ينفك اأحدهم 

مييل اإىل هذا اجلانب اأو ذاك، ولئن ا�شتطاع اأحدهم اأن يقارب بني 

اإىل  يعود  الكالم حتى  به  يطول  فلن  اثنتني،  اأو  الطرفني يف جملة 

طبيعة الإن�شان، وهي العجز والنق�شان.

طوق  عن  اخلارج  فباأ�شلوبه  القراآين؛  الإعجاز  ينطلق  هنا  ومن 

الب�شر ي�شتطيع القراآن اأن يعدل كفتي امليزان، ويقيم الوزن بالق�شط 

ول يخ�شر امليزان، فيقت�شد اللفظ اإىل اأبعد مدى، وبقدر اقت�شاده يف 
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ال�شيخ عبد اهلل دراز: )�شع  يقول  املعنى.  ات�شاُعه يف  اللفظ يكون 

يدك حيث �شئت من امل�شحف، وُعدَّ ما اأح�شيته من الكلمات َعّداً، 

الّدفتني، وانظر  اأبلغ كالم تختاره خارجاً عن  اأْح�ِص ِعدتها من  ثم 

انظر كم كلمًة  اإىل ذاك، ثم  ن�شبة ما حواه هذا الكالم من املعاين 

ت�شتطيع اأن تبدلها اأو ت�شقطها هناك! فكتاب اهلل كما يقول ابن عطية: 

)لو نزعت منه لفظة ثم اأدير ل�شان العرب من اأجل لفظة اأح�شن منها 

ْحِكَمْت اآَياُتُه ُثمَّ 
ُ
مل توجد(، بل هو كما و�شفه اهلل تعاىل: )ِكَتاٌب اأ

.
)21(

ُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي( )هود:1( َلْت ِمن لَّ ُف�شِّ

ومما ي�شدُّ النتباه يف الإيجاز القراآين، اأنه ياأتي يف بع�ص الأحيان 

ل  على طريقتني؛ فهو تارة اإيجاز ق�شري خمت�شر جداً، وتارة اإيجاٌز مطوَّ

-اأي بالن�شبة اإىل املخت�شر ل بالن�شبة ملطلق الكالم- وللتو�شيح منثل 

بتف�شيل،  اأوًل  ق�شها  فقد  بالطريقتني؛  وردت  التي  يو�شف  بق�شة 

َحَد 
َ

ْيُت اأ
َ
ينِّ َراأ بِت اإِ

َ
ِبيِه َيا اأ

َ
ابتداء من قوله تعاىل: )اإِْذ َقاَل ُيو�ُشُف ِلأ

 )4 )يو�شف:  �َشاِجِديَن(  يِل  ْيُتُهْم 
َ
َراأ  

َ
َواْلَقَمر ْم�َص  َوال�شَّ َكْوَكباً   

َ
َع�َشر

داً( )يو�شف  وْا َلُه �ُشجَّ
ُّ
�ِص َوَخر

ْ
َبَوْيِه َعَلى اْلَعر

َ
اإىل قوله تعاىل: )َوَرَفَع اأ

َبِت َهـَذا َتاأِْويُل 
َ
100(، ثم ق�شها باإيجاز خمت�شر يف قوله: ).. َوَقاَل َيا اأ

َجِني ِمَن 
َ
ْخر

َ
ْح�َشَن َبي اإِْذ اأ

َ
ُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحّقاً َوَقْد اأ

ْ
ُروؤَْياَي ِمن َقب

َوَبنْيَ  ِني 
ْ
َبي َطاُن 

ْ
ي ال�شَّ نَّزَغ  ن 

َ
اأ َبْعِد  اْلَبْدِو ِمن  َن  مِّ ِبُكم  َوَجاء  ْجِن  ال�شِّ

اإِْخَوِتي ..( )يو�شف 100(، فذكر الق�شة اأوًل يف ت�شعني اآية واأربع 

اآية واحدة، ومل يكن موِجزاً يف  اآيات، ثم ذكرها ثانيًة يف اأقل من 

21.  النباأ العظيم، نظرات جديدة يف القراآن الكرمي، عبد اهلل دراز، �ص: 106ـ107.
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ما  كاأبلغ  موجزة  كانت  الأول  ذكرها  يف  بل  فح�شب،  الثانية  املرة 

يكون الإيجاز.

ومن جهة ثانية؛ فما جنده يف القراآن من التكرار والت�شابه اللفظي 

ل ُينايف ما ذكرنا من �شبغة »الإيجاز«، بل اإنه يوؤكده اأكرث )فاإن نحن 

كذلك،  موجزاً  راأيناه  اجلديدة  للمعاين  �ص  املوؤ�شِّ التكرار  اإىل  نظرنا 

لكن هذا الإيجاز مل يق�شد منه الخت�شار يف الكالم، ول القت�شاد 

بالإطناب  لتربز  ما كانت  رفيعة  به لإبراز معاٍن   
َ

تي
ُ
اأ واإمنا  اللفظ،  يف 

 .
)22(

والإ�شهاب(

�أق�سام �لإيجاز

جرت اأكرث كتب البالغة على تق�شيم »الإيجاز« اإىل ق�شمني؛ تبعاً 

باحلذف«،  »اإيجاٌز  وهما:  وعدِمه،  حذٍف  من  امل�شتخدم  لالأ�شلوب 

ابن  عبارة  وت�شري  الق�شر«،  »اإيجاز  بـ  ي�شمى  حذف  بدون  واإيجاٌز 

ّماين )ت 384هـ( هو �شاحب هذين ال�شطالحني، 
ُّ
�شنان اإىل اأن الر

يقول: )وكان اأبو احل�شن علي بن عي�شى، ي�شّمي هذا اجلن�ص -وهو 

اإ�شقاط كلمة لدللة فحوى الكالم عليها- بـ »احلذف«، وي�شمى بنية 

الكلمة على تقليل اللفظ وتكثري املعنى من غري حذف بـ»الق�شر«، 

.
)23(

ويجعل »الإيجاز« على �شربني: الق�شر واحلذف(

اإذن فالإيجاز ق�شمان:

الدكتور  لل�شيخ  واأ�شراره،  فوائده  تاأ�شي�ص  القراآن،  التكرار يف  راجع:  املو�شوع،  وللمزيد حول    .22

التهامي الراجي الها�شمي، �ص: 6.

23.  �شر الف�شاحة لبن �شنان اخلفاجي، �ص202.
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�لأول: �لإيجاز باحلذف

وهو الذي �شن�شميه بـ»الإ�شمار«، ويعرف بـ»احلذف« اأي�شا، و�شماه 

.
)25(

، وبع�شهم »املجاز املحذوف«
)24(

بع�شهم »جماز املخت�شر«

واجلملة  املفرد  منه  يحذف  )ما  الأثري-  ابن  يعرفه  -كما  وهو 

باأنه  الزرك�شي  وعرفه   ،
)26(

املحذوف( على  الكالم  فحوى  لدللة 

.
)27(

)اإ�شقاط جزِء الكالم اأو كلِّه لدليٍل(

وحيث اإن هذا الق�شم هو مو�شوعنا، و�شنخ�ش�ص لتعريفه مبحثاً 

م�شتقاّلً من هذا التمهيد، فاإننا ننتقل اإىل الق�شم الثاين.

�لثاين: �لإيجاز بدون حذف 

ر«، مع اأن الأوىل من حيث املعنى  يعربَّ عنه غالباً بـ »اإيجاز الَق�شْ

اأن يكون )بك�شر القاف على وزن »ِعَنب« كما حققه بع�شهم، واإن 

�شاحب  و�شماه   ،
)28(

ال�شاد( و�شكون  القاف  فتح  فيه  امل�شهور  كان 

الطراز: »اإيجاز البالغة«، وعرفه باأنه )ما ل يكون فيه حذف يقدر من 

.
)29(

مفرد ول جملة(

، لأنه 
ٌ
النوع من الإيجاز ع�ِشر ه لهذا  اأن )التنبُّ ابن الأثري  وراأى 

.
)30(

يحتاج اإىل ف�شل تاأمل(

24.  جماز القراآن لأبي عبيدة، �ص: 38.

25.  احليوان للجاحظ، 75/3، والبيان والتبيني، 278/2.

26.  املثل ال�شائر، 78/2.

27.  الربهان يف علوم القراآن للزرك�شي، 102/3.

28.  حا�شية الد�شوقي على التلخي�ص للقزويني، �شمن �شروح التلخي�ص، 183/3.

29.  كتاب الطراز املت�شمن لأ�شرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز، لالأمري يحيى بن عمر العلوي 

اليماين، 119/2.

30.  املثل ال�شائر، لبن الأثري، 78/2.
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ج على اخلالف 
ّ
وقبل اأن نخو�ص يف اأمثلة الق�شم، ل بد اأن نعر

كانوا  فاإذا  الفن،  هذا  يف  امل�شنفني  بني  فيه  الواقع  ال�شطالحي 

على  ومتفقني  ق�شمني،  اإىل  الإيجاز  تق�شيم  على  متفقني  جميعاً 

الأول منهما، اأي »الإيجاز باحلذف« اأو »الإ�شمار«، فاإن فريقاً منهم 

الفريق  الق�شم الآخر الذي ل حذف فيه، وانق�شم هذا  خالف يف 

اإىل جمموعتني: 

اأ( جمموعة يتزعمها ابن الأثري؛ جعلت الإيجاز الذي ل حذف 

فيه ق�شمني: 

اأحدهما: ما ي�شاوي لفظه معناه، وي�شمى: »التقدير«.

.
)31(

والثاين: ما زاد معناه على لفظه، وي�شمى: »الق�شر«

اأنه  غري  الطراز،  كتاب  �شاحب  التق�شيم:  هذا  على  تابعه  وممن 

مق�شود،  ذلك  هل  ندري  ول   ،
)32(

»بالتقرير« الأول  النوع  �شمى 

خطاأ  جمرد  الأمر  اأن  اأم  الكاتب،  اخرتاع  من  ا�شطالحاً  فيكون 

 حّول عبارة »التقدير« اإىل »التقرير«!
ٍّ

مطبعي

بالوا�شطة  الراأي مبني على عدم العرتاف  اأن هذا  ول يخفى 

وقد  بـ»امل�شاواة«،  البالغيون  ي�شميها  التي  والإطناب،  الإيجاز  بني 

تقدم ذلك يف تعريف ابن الأثري لالإيجاز.

ب( جمموعة يتزعمها الطيبي �شاحب »التبيان«، جعلت الإيجاز 

:
)33(

اخلايل من احلذف ثالثة اأق�شام

اأحدها: »اإيجاز الق�شر«، وهو اأن يق�شر اللفظ على معناه، كقوله 

31.  نف�شه، 114/2.

32.  الطراز لليماين، 119/2.

33.  التبيان، �ص: 153 وما بعدها.
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َتْعُلوا  َلّ 
َ
اأ ِحيِم. 

َّ
الر ْحَمِن 

َّ
الر اهلِل  ِم 

ْ
ِب�ش نَُّه  َواإِ َماَن 

ْ
�ُشَلي ِمْن  )اإِنَُّه  تعاىل: 

ِلِمنَي( )النمل 30-31(؛ جَمع يف اأحرٍف: العنواَن، 
ْ

 َواأُْتويِن ُم�ش
َّ

َعَلي

املجموعة  عنه  تعرب  ما  هو  هذا  اأن  والغريب  واحلاجة.  والكتاَب، 

الأوىل بـ»اإيجاز التقدير« اأو »التقرير«، كما اأنه مبني اأي�شا على عدم 

العرتاف مبرتبة »امل�شاواة«.

ر معنى زائٌد على املنطوق،  الثاين: »اإيجاز التقدير«، وهو اأن يقدَّ

وي�شمى اأي�شا »الت�شييق«، كقوله تعاىل: )ُهدًى للمتَّقني( )البقرة 3(، 

اأي لل�شالني ال�شائرين بعد ال�شالل اإىل التقوى.

معاٍن  على  اللفظ  يحتوي  اأن  وهو  اجلامع،  الإيجاز  الثالث: 

ِذي  َواإِيَتاء  َوالإِْح�َشاِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   
َ
اهلل )اإِنَّ  تعاىل:  متعددة، كقوله 

ُروَن(  ُكْم َتَذكَّ َبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َشاء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ
ْ
اْلُقر

)النحل 90(، فقد قال عنها ابن م�شعود: )ما يف القراآن اآية اأجمع 

، وقال احل�شن: )اإن اهلل جمع لكم 
)34(

للخري وال�شر من هذه الآية(

والإح�شان  العدل  ترك  ما  فواهلل  واحدة،  اآية  يف  كله  وال�شر  اخلري 

من طاعة اهلل �شيئاً اإل جمعه ول ترك الفح�شاء واملنكر والبغي من 

.
)35(

مع�شية اهلل �شيئا اإل جمعه(

يف  والتهانوي   
)36(

»الإتقان« يف  ال�شيوطي  اأورده  التق�شيم  وهذا 

.
)37(

»ك�شاف ا�شطالحات الفنون«

34. الإتقان يف علوم القراآن، لالإمام ال�شيوطي، 76/2، طبعة دار الكتاب العربي، 1999م.

35. نف�شه، 76/2.

36. نف�شه، 77-76/2 .

37.  ك�شاف ا�شطالحات الفنون للتهانوي: 318/4.
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البالغة  كتب  يف  �شائعاً  جنده  الذي  هو  الأول  التق�شيم  ولكن 

وخ�شو�شاً املتاأخرة.

احلذف،  من  اخلايل  لالإيجاز  مثال  بذكر  املبحث  هذا  ونختم 

كرُث تردده يف كتب البالغة، ذلك قوله تعاىل: )ولُكْم يف الِق�شا�ِص 

الآية  من  املقطع  هذا  بني  يقارنون  فنجدهم   ،)179 )البقرة  َحياٌة( 

الكرمية وبني جملة واردة يف هذا املعنى عن العرب، وهي: »القتُل 

 �شارت 
)38(

اأنَْفى للقتل«، ويقال اإنها يف الأ�شل كلمة للملك اأرد�شري

حكمًة متداولة. ويت�شح ف�شل اجلملة القراآنية على هذه املقولة من 

الأوجه التالية:

الآية  من  للمقولة  املوازي  فالقدر  احلروف؛  عدد  من جهة   ..1

هو: »الق�شا�ص حياة«، وهي ع�شرة اأحرف مقابل اأربعة ع�شر حرفاً.

بالن�ص  احلياة،  هو  الذي  باملطلوب  ت�شريح  الآية  يف   ..2

اإىل  اأدعى  لكونه  حق،  بغري  القتل  عن  اأزجر  ذلك  فيكون  عليها، 

القت�شا�ص.

3.. يف الآية تنكري »حياة«؛ وذلك يفيد التعظيم والهتمام.

رد دائماً بخالف املقولة، لأن القتل ل يكون  4.. حكم الآية مطَّ

اأنفى للقتل اإل اإذا كان ق�شا�شاً.

الكالم،  عيوب  من  هو  الذي  التكرار،  من  الآية  �شلمت   ..5

بخالف املقولة.

6.. يف الآية بديٌع معنويٌّ ي�شمى »الطباق«، وذلك بني »الق�شا�ص« 

و»احلياة«، لأنهما �شدان.

7.. الآية غنية عن تقدير حمذوف، بخالف املقولة، فال بد فيها 

38.  ذكر ذلك الثعالبي يف الإعجاز والإيجاز، �ص: 12.
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للقتل  اأنفى  ق�شا�شاً  القتُل  التايل:  النحو  على  يجعلها  تقدير  من 

ظلماً ِمن ترِكه.

وذلك  للحياة،  واملعدن  كاملنبع  الق�شا�ص  الآية  جعلت   ..8

باإدخال »يف« عليه.

9.. ظاهر املقولة يقت�شى كون ال�شيء �شبباً لنتفاء نف�شه، وذلك 

حمال، والآية لي�شت كذلك؛ لأن املذكور فيها نوع من القتل وهو 

الق�شا�ص، ثم مل يجعله �شبباً ملطلق احلياة، بل لنوع من اأنواعها.

القتل واجلرح وكل اجلنايات، لأن  الردع عن  10.. الآية تفيد 

الق�شا�ص يكون يف جميع ذلك، اأما املقولة فال تفيد الردع اإل عن 

القتل فقط.

.
)39(

اإىل غري هذا من الأوجه التي ل متكن الإحاطة بها

39.  ينظر يف تف�شري الآية وبالغتها: التف�شري الكبري للفخر الرازي، 57/6، وكتاب ال�شناعتني لأبي 

هالل الع�شكري، �ص: 195، والإي�شاح للقزويني، �ص: 289، والطراز لليماين، 127/2.
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�ملبحث �لثاين

�لإ�سمار )�لإيجاز باحلذف(

تعريف �لإ�سمار

تدور على  ال�شرفية،  ع �شيغها  تنوُّ ر( على  مادة )�ص. م.  لغًة: 

معنيني، اأحدهما فرع عن الآخر، وهما: اللطافة، والختفاء، والفعل 

بالهمز،  ويتعدى  ال�شمور،  وامل�شدر:  وكُرم،  ر  كن�شَ »�شمر«  منها: 

ومنه: اأ�شمره: اأخفاه، واأ�شمرت الأر�ص الرجل: غيبته، اإما ب�شفر اأو 

مبوت، وفعل املطاوعة: ا�شطمر وان�شمر، ومن م�شتقات املادة: رجل 

�شمر، ه�شيم البطن لطيف اجل�شم، وفر�ص �شمر: دقيق احلاجبني، 

.
)40(

وال�شمري: العنب الذابل، وال�شر داخل اخلاطر

امل�شطلح  هذا  فاإن  ال�شطالحي،  التعريف  عن  اأما  ا�شطالحاً: 

يدخل يف ثالثة علوم، ويحمل يف كل واحد منها تعريفاً خمتلفاً:

 ،
)41(

الثاين« »اإ�شكان احلرف  العرو�ص، هو:  فالإ�شمار يف علم 

40.  القامو�ص املحيط للفريوز اآبادي: مادة )�ص. م. ر(، بت�شرف.

41.  التعريفات للجرجاين )علي بن حممد( �ص: 29، والتوقيف على مهمات التعاريف ملحمد بن 

عبد الروؤوف املناوي، �ص: 72.
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اأي اأن »مَتفاعلن« مثاًل ت�شري: »مْتفاعلن«، فتنقل اإىل »م�شتفعلن«.

والإ�شمار يف النحو، هو: »الإتيان بال�شمري بدًل من ال�شم الظاهر«.

.»
ً
واأما الإ�شمار يف البالغة، فهو: »اإ�شقاُط ال�شيِء، ل معنى

اأو هو: »ترك ال�شيء مع بقاء اأثره«.

القارئ  يحيل  بذلك  وهو  اجلرجاين،  فه 
ّ
عر التعريفني  بهذين 

اإىل اخلالف الواقع يف ا�شتعمال امل�شطلح بني البالغيني، وكذا بني 

النحويني اإذا ا�شتخدموه باملعنى البالغي. ولتف�شيل الأمر نقول: 

اإن البالغيني انق�شموا يف ا�شتخدام هذا امل�شطلح اإىل طريقتني:

اإحداهما جتعله للتعريف الثاين، اأي اأنهم ي�شتخدمونه يف حذف 

العوامل التي يبقى اأثرها، كحذف حرف الن�شب مع بقاء الن�شب، 

وحذف حرف اجلر مع بقاء عمله. وعن هذه الطريقة يقول ال�شهاب 

ق بع�شهم بينهما )اأي الإ�شمار واحلذف( باأن 
ّ
يف حا�شيته: )... وفر

.
)42(

امل�شمر يقال يف ما كان له اأثر ظاهر اأو مقدر(

مل  واإن  اللغة«،  »فقه  يف   
ُّ

الثعالبي الطريقة:  هذه  اإىل  مال  وممن 

اأورد فيه: حذف   ،
)43(

ي�شرح، فقد عقد ف�شاًل للحذف والخت�شار

جزء من الكلمة، وحذف حروف املعاين، وحذف املفعول... اإلخ، 

ثم عقد ف�شاًل يف )الإ�شمار يتنا�شب مع ما تقدم من احلذف(، اأورد 

فيه اإ�شمار »اأن« و»اإىل«، واإ�شمار القول... اإلخ.

واأما الزرك�شي فاإنه ي�شرح ب�شكل اأو�شح من الثعالبي، فيقول: 

بقاء  امل�شمر  �شرط  اأن  الإ�شمار،  وبني  احلذف(  )اأي  بينه  )والفرق 

42.  حا�شية ال�شهاب على تف�شري البي�شاوي، ج6، �ص: 426.

43.  فقه اللغة للثعالبي، �ص: 376.
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 )الأحزاب 24(، 
)44(

َب امْلَُناِفِقنَي( اأثر املقدر يف اللفظ، نحو: )َوُيَعذِّ

.
)45(

ُكْم( )الن�شاء 171( اأي: واْئتوا اأمراً خرياً لكم اً لَّ
ْ

و)انَتُهوْا َخري

الطريقة الثانية: تعتمد التعريف الأول، فتجعل الإ�شمار اأ�شمل، 

اأي باخت�شاٍر جتعله مرادفاً لالإيجاز باحلذف، في�شتخدمون كاّلً منهما 

الأو�شط  الأخف�ص  الطريقة:  هذه  اإىل  مال  وممن  الآخر،  مو�شع  يف 

.
)46(

�شعيد بن م�شعدة يف »معاين القراآن«

احلذف(،  يف  )للقول  باباً  يعقد  فاإنه  اجلرجاين،  القاهر  عبد  اأما 

يورد فيه مناذج من حذف املبتداأ، ثم يقول: )وكما ي�شمرون املبتداأ 

فريفعون، فقد ي�شمرون الفعل فين�شبون، كبيت »الكتاب« اأي�شاً: 

ُب 
َ
 ت�شــاعـُفـنا     ول يرى مثَلها ُعْجٌم ول َعـر

ٌّ
ديـاَر مــيـَة اإذ مي

كاأنه  فعل،  اإ�شمار  على  »ديار«  بن�شب  �شيبويه(  )يعني  اأن�شده 

.
)47(

قال: اذكر دياَر مية(

يف  ظاهر  اأثر  له  يبقى  ما  ي�شمي  هذا-  -على  البالغيني  ف�شيخ 

اللفظ: »حمذوفاً«، فهو -اإذن- ل يفرق بني احلذف والإ�شمار.

ونكتفي بهذين الَعَلمني من اأعالم النحو والبالغة - مع اأن لدينا 

»احلذف«  مبعنى  »الإ�شمار«  م�شطلح  ا�شتخدمنا  اإننا  لنقول  اأكرث-  

الأوىل  الطريقة  اأ�شحاب  اأن  عن  ف�شاًل  هذا  وثقة،  اطمئنان  بكل 

44. جزء من الآية 171 من �شورة الن�شاء. )يحذف الهام�ص(

45.  الربهان يف علوم القراآن، للزرك�شي، 102/3.

46. انظر مثال ال�شفحات: 85ـ 87ـ 92ـ 93ـ ..

47.  اأ�شرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين، �ص: 171، والبيت لذي الرمة.
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يالحظون ما لحظناه من ترادف بني امل�شطلحني غالباً، فال�شهاب 

منهما  كل  ي�شتعمل  )وقد  يقول:  امل�شطلحني،  بني  تفريقه  بعد 

. ثم اإن الأمر ا�شطالٌح وقد 
)48(

مبعنى الآخر، كما ُيعلم بال�شتقراء(

اإذا كان هذا امل�شطلح  ة يف ال�شطالح«، خ�شو�شاً  قيل: »ل م�شاحَّ

»الإ�شمار« اأكرث بريقاً من »احلذف«، الذي جففه النحاة.

ويبدو اأن هذا ال�شطراب امل�شطلحي قد كان من الثغرات التي 

وجدها ابن م�شاء القرطبي )ت: 592( مدخاًل لتحامله على النحاة، 

فالحظ اأن )حّذاقهم يفرقون بني »احلذف« و»الإ�شمار«، ولكنهم ل 

يلتزمون، بل يذكرون كاّلً  الفرق، ول  يو�شحون مراَدهم من ذلك 

.
)49(

منهما يف مو�شع الآخر(

�أ�سباب �لإ�سمار وفو�ئده 

حيث اإن املق�شود من الكالم هو الإفهام والتعبري؛ فاإن الألفاظ 

فيه لي�شت مق�شودة لذاتها، واإمنا ملا توؤديه، ولذا فاإن اإ�شمار اأية كلمة 

ل بد اأن يكون وراءه مغزى وفائدة بالغية، وتلك الأغرا�ص والفوائد 

متعلقاً  يكون  ما  ومنها  ميكن ح�شره،  معروف  هو  ما  منها  متعددة؛ 

 
َ

باملقام الداعي للكالم، فهذا النوع ل ميكن ا�شتق�شاوؤه، لأن الدواعي

اأحواٌل تنبعث يف النف�ص، ول ميكن التعر�ص حل�شرها. 

اأما عن الأغرا�ص التي حددها البالغيون لالإ�شمار فهي كالتايل: 

48.  حا�شية ال�شهاب، على تف�شري البي�شاوي، ج1، �ص179ـ180.

49.  ميكن الرجوع اإىل كتابه »الرد على النحاة«، �ص: 73.
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1.. الحرتاز عن العبث، لظهور املراد.

2.. التنبيه على اأن الوقت مع اأهمية احلدث ل يت�شع للت�شريح 

وعلى  املهم.  تفويت  اإىل  يف�شي  بذكره  ال�شتغال  واأن  بامل�شمر، 

»التحذير والإغراء«، كما يف قوله تعاىل:  جوا باب 
ّ
الفائدة خر هذه 

فـ»ناقة   ،)13 )ال�شم�ص  َو�ُشْقَياَها(  اهلِل  نَاَقَة  اهلِل  َر�ُشوُل  َلُهْم  )َفَقاَل 

اأو »اتركوا«، وهو حتذير،  اهلل« من�شوبة بفعل م�شمر تقديره: »ذروا« 

و»�شقياها« من�شوبة بفعل م�شمر تقديره: »الزموا«، وهو اإغراء.

ر ما �شاء،  3.. تهويل الأمر وتعظيمه، ليرتك املجال للم�شتمع يقدِّ

َوُفِتَحْت  اإَِذا َجاوؤُوَها  اأهل اجلنة: )َحتَّى  كما يف قوله تعاىل يف �شاأن 

َخاِلِديَن(  َفاْدُخُلوَها  ُتْم 
ْ
ِطب ُكْم 

ْ
َعَلي �َشاَلٌم  َخَزنَُتَها  َلُهْم  َوَقاَل  ْبَواُبَها 

َ
اأ

�شيق  على  دلياًل  ذلك  ليجعل  »اإذا«  جواب  فاأ�شمر   ،)73 )الزمر 

الكالم عن و�شف ما يتلقون به من حفاوة وتكرمي.

4.. تخفيف اللفظ ب�شبب كرثة دوران امل�شمر يف الكالم، ومن 

ْعِر�ْص َعْن َهـَذا ...( 
َ
ذلك اإ�شمار حرف النداء يف قوله تعاىل: )ُيو�ُشُف اأ

ْمَتِني ِمن  َتِني ِمَن امْلُْلِك َوَعلَّ
ْ
)يو�شف 29(، وقوله تعاىل: )َربِّ َقْد اآَتي

َحاِديِث( )يو�شف 101(.
َ
َتاأِْويِل الأ

5.. اأن يكون املظهر املتعلق بامل�شمر ل ي�شلح اإل له، كما يف قوله 

َا ُيِريُد( )الربوج 16(، فاملبتداأ امل�شمر ل بد اأن يكون  اٌل ملِّ تعاىل: )َفعَّ

�شمرياً يعود على ا�شم اهلل تعاىل، لأنه هو وحده الفعال ملا يريد، فلذا 

ل حاجة للت�شريح به.
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تعاىل:  كقوله  وذلك  وتعظيماً،  ت�شريفاً  الذكر  عن  �شيانته   ..6

َوَما  ْر�ِص 
َ
َواْلأ َماَواِت  ال�شَّ َربُّ  َقاَل  اْلَعامَلِنَي.  َربُّ  َوَما  َعْوُن 

ْ
ِفر )َقاَل 

وِقِننَي( )ال�شعراء 23-28(، فقد اأ�شمر املبتداأ يف  َنُهَما اإن ُكنُتم مُّ
ْ
َبي

الآيات الثالث، والتقدير: »هو رب ال�شماوات«، و»اهلل ربكم«، و»اهلل 

رب امل�شرق«، وذلك لأن مو�شى ا�شتعظم حال فرعون واإقدامه على 

ال�شوؤال، فاأ�شمر ا�شم اهلل تعظيماً و�شيانة عن ذكره يف جمل�ص فرعون.

عن  تعاىل  كقوله  وذلك  حتقرياً،  ذكره  عن  الل�شان  �شيانة   ..7

ِجُعوَن( )البقرة 18(، والتقدير: 
ْ
 َفُهْم َل َير

ٌ
مٌّ ُبْكٌم ُعْمي املنافقني: )�شُ

هم اأو املنافقون �شم بكم...

اأي عدم ق�شر املراد على �شيء واحد، كما  8.. ق�شد العموم، 

فمتعلَّق   ،)5 )الفاحتة  َتِعنُي( 
ْ

نَ�ش اَك  واإِيَّ نَْعُبُد  اَك  )اإِيَّ تعاىل:  قوله  يف 

العبادة وعلى  اأي: على  �شمر لي�شحَّ تقدير كل �شيء، 
ُ
اأ »ن�شتعني« 

اأمورنا كلها.

وذلك  بها،  املحيطة  الفوا�شل  لتوافق  الفا�شلة  مراعاة   ..9

َعَك َربَُّك َوَما َقَلى( )ال�شحى 3(، فقد اأ�شمر  كقوله تعاىل: )َما َودَّ

املفعول، وتقديره: وما قالك، وذلك لتوافق الفا�شلة الفوا�شل قبلها، 

و»ال�شحى« و»�شجى«.

اأهم منه،  اآخر  فاإن هناك مق�شدا  اأن هذا املق�شد وارد هنا،  ومع 

وقد يكون الداعي اإىل الإ�شمار، األ وهو تعظيم النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم وتنزيهه عن اأن يذكر �شمريه ال�شريف مع هذا الفعل.

����� ������ �����.indd   34 9/14/14   1:56:09 PM

 



35

10..  ق�شد البيان بعد الإبهام، وذلك كقوله تعاىل: )...َفَلْو �َشاء 

ْجَمِعنَي( )الأنعام 149(، فقد اأ�شمر مفعول امل�شيئة، وتقديره: 
َ
َلَهَداُكْم اأ

نف�شه  تعلقت  �شاء«،  »فلو  ال�شامع  �شمع  فاإذا  هدايتكم«،  �شاء  »لو 

على  دل  »لهداكم«،  اجلواب  ذكر  فلما  فيها،  الذي  الإبهام  بذلك 

امل�شمر وزال الإبهام.
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�ملبحث �لثالث

يف علم �لقر�ء�ت

اإن علم »القراءات القراآنية« واحد من اأجل العلوم الإ�شالمية، 

واأكرثها الت�شاقاً بكتاب اهلل تعاىل، لكنه يف الوقت نف�شه، يعدُّ علماً 

�شّية، ولأهله ا�شطالحات ومناهج علميٌة من ال�شروري  �شديد التخ�شُّ

اأن يّطلع عليها اأي باحث غري متخ�ش�ص، حتى تنري له الطريق وت�شهل 

ال�شتفادة املتوّخاة من بحث كهذا الذي بني اأيدينا.. 

كلمات  اأداء  بكيفية  »علٌم  باأنه  اجلزري  ابن  الإمام  فه 
ّ
عر وقد 

، ويو�شح الإمام الدمياطي اأكرث، 
)50(

القراآن واختالِفها بعْزو الناقلة«

فه باأنه: »علٌم ُيعلم منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل واختالفهم، 
ّ
فيعر

يف: احلذف والإثبات ، والتحريك والت�شكني ، والف�شل والو�شل، 

.
)51(

وغري ذلك من هيئة النطق والإبدال وغريه من حيث ال�شماع«

50.   منجد املقرئني ومر�شد الطالبني، لبن اجلزري، �ص: . 3

51.  اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات الأربعة ع�شر، للدمياطي، �ص: 5. 
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يف  الإ�شالمية،  العلوم  ن�شاأت  كما  »القراءات«  علم  ن�شاأ  وقد 

الع�شور الأوىل، ا�شتمداداً من الروايات املتعددة يف اأداء الكلمات، 

التي ُرويت بالأ�شانيد ال�شحيحة املتواترة عن النبي �شلى اهلل عليه 

وا بر�شد الختالفات الواردة يف الروايات،  نا�ص اخت�شّ
ُ
و�شلم، فظهر اأ

علماء  هم  فكانوا  والتف�شري،  اللغة  حيث  من  وتوجيهها  و�شبِطها، 

القراءات، الذين يوؤخذ عنهم القراآن بكل ثقة واطمئنان.

تعليم  عن  م�شوؤولني  املذكورون،  القراءات  علماء  كان  وحيث 

النا�ص كتاب اهلل وعن اإمامة امل�شلني يف اجلوامع، فكان من ال�شروري 

لكل واحد منهم اأن »يختار« من بني »الروايات« ال�شحيحة »اختياراً« 

يلتزم به يف قراءته و�شالته واإقرائه، فياأخذه عنه الدار�شون،  واحداً 

ن�شاأت  وهكذا  »قراءته«.  اأو  الفالين  القارئ«  »اختيار  بـاأنه  ويعرف 

القارئ يف  اأو�شحنا، يعتمد  التي هي اختياراٌت، كما  »القراءات«؛ 

اختياره لها على توجيهاٍت متعددة؛ منها اللغوي، ومنها البالغي، 

البالغي  التوجيه  يت�شح  هذا  كتابنا  ويف  اإلخ.  التف�شريي..  ومنها 

لدى  الختيار  مرّجحات  من  واحداً  باعتباره  يكون،  ما  كاأجلى 

»القراء«.

اإذن فاختيار القارئ ل يكون اأبداً مبح�ص الهوى اأو ال�شتح�شان، 

ولذلك  فقط؛  ال�شحيحة  بالأ�شانيد  و�شله  ما  يكون من �شمن  بل 

ُتقبل  ل  ثالثة  اأركان  على  واتفقوا  بعٌة(،  ُمتَّ ٌة  �ُشنَّ )القراءة  قالوا: 

النبي  اإىل  ال�شند  �شحة  وهي:  جميعاً،  توافرها  دون  من  »القراءة« 

امل�شحف  ر�شم  موافقة  اللغة،  �شحيح  موافقة  و�شلم،  عليه  �شلى 
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الأركان  اأحد  منها  انتق�ص  قراءة  واأي  احتماًل(..  )ولو  العثماين 

ول  بها،  القراءة  جتوز  فال  بـ»ال�شذوذ«،  عليها  حكموا  فقد  الثالثة، 

تعترب قراآناً. وهذه الأركان هي التي نظمها ابن اجلزري يف قوله: 

ا َواَفــَق َوْجــَه نَـْحــِو
َ
َفــُكــلُّ مــ

�ْشـِم -اْحـِتَماًل- َيْحـِوي
َّ
اَن ِللر

َ
                            َوكـ

نــاداً ُهـــَو اْلُقــــراآُن
ْ
َحَّ اإ�شــ

َو�شــ

ْرَكـــــاُن
َ
ُة الأ

َ
ــالثـــ                              َفــَهــِذِه الـثَّ

ْثـِبـِت
َ
َتـلُّ ُرْكـٌن اأ

ْ
يُثـمـَا َيـخـ

َ
وحــ

ــبَعـِة
َّ
                            �ُشــُذوَذُه َلــْو اأنَّـُه ِفـي الـ�شـ

ومن هذا يت�شح خطاأ الت�شور باأن »القراءات« حم�شورة معدودة؛ 

فـ»القراءات« �شوابُط، ولي�شت »عدداً«، اأي اأن كل ما توافرت فيه 

الأركان، ُعّد قراءة �شحيحة، وما اختّلت فيه ُعّد قراءة �شاذة.

والعالقة بني »القراآن« و»القراءات« هي عالقة عموم وخ�شو�ص 

والختالف  التفاق  موا�شع  ي�شمل  القراآن  اإن  حيث  وجٍه؛   من 

التي �شحت وتواترت عن النبي �شّلى اهلل عليه و�شلم، والقراءات 

اأو �شاذة، واإن كان  هي اأوجه الختالف فقط، �شواء كانت متواترة 

من املعلوم اأن »ال�شاذ« ل ي�شح كونه قراآنا، لكنه ا�شِطالحاً يدخل 

يف »القراءات«.

***
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�لقر�ء�ت �ل�سبع

بلغت  التي  العديدة،  »القراءات«  اأو  »الختيارات«  بني  من 

الع�شرات، ا�شتهرت بع�ص »الختيارات« اأكرث من غريها؛ لأ�شباٍب 

فتنت�شر  �شاحبها،  عن  يتلقونها  الذين  الناقلني  كرثُة  ها  اأهمُّ عديدٍة 

نق�شدها  التي  »القراءات«  تلك  وهكذا..  اأي�شاً،  اإىل طالبهم  عنهم 

اهتماماً  نالت  �شبعًة منها  الع�شر«، لكن  بـ»القراءات  هي ما عرفت 

اأكرث وانت�شاراً اأو�شع، حتى لقد اأدى عند بع�ص النا�ص اإىل التبا�شها 

»اإِنَّ  امل�شهور:  احلديث  يف  املذكورة  ال�شبعة«  بـ»الأحرف  عليهم 

اأنه ل عالقة بني الثنني،  ، بيد 
)52(

ْحُرٍف«
َ
اأ َعِة 

ْ
نِْزَل َعَلى �َشب

ُ
اأ اآَن 

ْ
اْلُقر

واإمنا القراءات ال�شبع هي اختيارات ل�شبعة قراء، اختارهم الإمام اأبو 

بكر ابن جماهد، و�شجل قراءاتهم يف كتابه »ال�شبعة«، فكان هو من 

 �شعى اإىل �شبط 
ٍّ

»�شّبع ال�شبعة«، وكان كتابه هذا اأول عمل توثيقي

اختيارات هوؤلء القراء. 

اأبو  الإمام  يقول  املذكورين،  ال�شبعة  على  اقت�شاره  �شبب  وعن 

من  القراء  من  ب�شبعة  ياأتي  اأن  جماهد  ابن  غر�ص  »وكان  �شامة: 

اإليها امل�شاحف ومل ميكنه ذلك يف البحرين  الأم�شار التي نفذت 

لكرثة  الكوفة  من  بدلهما  فاأخذ  منها،  القراءة  اأئمة  لإعواز  واليمن 

.
)53(

القراء بها«

القراآن، رقم: )4706(، �شحيح م�شلم: �شالة  البخاري، ف�شائل  52. احلديث متفق عليه، �شحيح 

امل�شافرين وق�شرها، رقم: )818(.

53. املر�شد الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لالإمام اأبي �شامة املقد�شي، �ص: 127.
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ولقد ظلت �شهرة القراءات ال�شبع طاغيًة على غريها، خ�شو�شاً 

من  نافقًة،  فيه  القراءة  �شوق  كانت  الذي  الإ�شالمي«،  »الغرب  يف 

اء جهود الإمام الداين اأ�شهر علماء القراءات، الذي �شرف كل 
ّ
جر

جهوده للقراءات ال�شبع، من دون �شواها.. اإىل اأن جاء الإمام �شم�ص 

الدين ابن اجلزري، واألف كتابه »الن�شر يف القراءات الع�شر«، فاأعاد 

واأنها  �شحتها،  مو�شحاً  للع�شر،  املكملة  الثالث  للقراءات  العتبار 

بة  تت�شمن الأركان الثالثة املطلوبة. كما األف منظومته الألفية »طيِّ

الن�شر يف القراءات الع�شر«.

ولذا فاإن اقت�شارنا هنا على القراءات ال�شبع، ل يعني اأكرث من 

الخت�شار، على اأمل اأن نو�شع الدرا�شة لحقاً، لت�شمل بقية الع�شر.

***

�لقر�ء �ل�سبعة ورو�تهم

»القارئ« يف ا�شطالح علم »القراءات«، هو �شاحب »الختيار«، 

ولكل  اأي�شاً،  و»الإمام«  بـ»البدر«  ويعرف  القراءة،  له  تن�شب  الذي 

ُرواٌة ي�شتهر منهم راويان اثنان، يختلف كل منهما عن قرينه  قارٍئ 

تبلغ  التي  »الطرق«،  تنت�شر  الرواة  يف بع�ص الأوجه، ثم عن هوؤلء 

:
)54(

املئات، وفيما يلي تعريف موجٌز بهوؤلء القراء ال�شبعة ورواتهم

54.  ُيرجع يف تراجمهم اإىل كتاب الطبقات، وخ�شو�شاً: غاية النهاية يف طبقات القراء، لبن اجلزري، 

مكتبة ابن تيمية، عني بن�شره: برج�شرتا�شر، 1351 هـ ، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�شار، 

لالإمام الذهبي، دار الكتب العلمية: بريوت، لبنان.
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1- نافع �ملدين: 

نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم الليثي، اأخذ على �شبعني من 

التابعني، تويف باملدينة املنورة �شنة 169هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

اأ - قالون: عي�شى بن مينا بن وردان بن عي�شى املدين، ولد �شنة 

120هـ، وكان اأ�شم ُيقراأ عليه القرءان وهو ينظر اإىل �شفتِي القارئ 

فريد عليه اللحن واخلطاأ، تويف باملدينة املنورة �شنة 220هـ.

مب�شر  ولد  امل�شري،  اهلل  عبد  بن  �شعيد  بن  عثمان  ور�ص:  ب- 

�شنة 110هـ، انتهت اإليه رئا�شة الإقراء بالديار امل�شرية يف زمانه، تويف 

مب�شر �شنة 197هـ.

2 - �بن كثري �ملكي: 

عبد اهلل بن كثري بن عمرو بن عبد اهلل الّداري املكي، ولد مبكة 

�شنة 45هـ، وتويف بها �شنة 120هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

اأ - الَبّزي: اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن القا�شم بن نافع ابن 

اأبي َبّزة، وهو اأكرب من روى قراءة ابن كثري، ولد مبكة �شنة 170هـ، 

وانتهت اإليه م�شيخة الإقراء مبكة، وكان موؤذن امل�شجد احلرام. تويف 

بها �شنة 250هـ.

بن  خالد  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  حممد  ُقنبل:  ب- 

الإقراء  م�شيخة  اإليه  انتهت  195هـ،  �شنة  ولد  املخزومي،  �شعيد 

باحلجاز، وتويف مبكة �شنة 291هـ.
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3 - �أبو عمرو �لب�سري:

اأئمة  من  الب�شري،  املازين  التميمي  عمار  بن  العالء  بن  َزّبان 

بالكوفة  بالب�شرة، وتويف  اللغة والأدب، ولد مبكة �شنة 68هـ، ون�شاأ 

�شنة 154هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

وري: حف�ص بن عمر بن عبد العزيز بن �شهبان بن عدي  اأ ـ الدُّ

الدوري، النحوي، البغدادي: له عدة تاآليف، تويف �شنة 246هـ.

بن  اإ�شماعيل  بن  اهلل  بن عبد  زياد  بن  و�شي: �شالح  ال�شُّ  - ب 

�شنة  تويف  ثقة،  �شابًطا،  مقرئًا،  كان  ال�شو�شي  اجلارود  بن  اإبراهيم 

261هـ بالرقة.

4 - عبد �هلل بن عامر: 

املُكنى  الَيح�شبي  عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة 

القراء  واأحد  التابعني  من  اأي�ًشا،  عمرو  باأبي  وُيكنى  عمران  باأبي 

ال�شبعة امل�شهورين، وكان اإمام اأهل ال�شام، يف اأيام اخلليفة عمر ابن 

عبد العزيز ر�شي اهلل عنه، وكان اخلليفة ياأمتُّ به. جمع بني الإمامة 

118هـ.  �شنة  بدم�شق  تويف  بدم�شق،  الإقراء  وم�شيخة  والق�شاء، 

واأ�شهر الرواة عنه: 

َلمي الدم�شقي، ولد  ة ال�شُّ
َ
ري بن َمي�َشر اأ- ه�شام: ابن عمار بن ُن�شَ

�شنة 153هـ، وتويف �شنة 245هـ، له كتاب »ف�شائل القرءان«.

ب- ابن َذْكوان: عبد اهلل بن اأحمد بن ب�شر ابن ذكوان القر�شي، 
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الدم�شقي. ولد �شنة 173هـ، وكان �شيخ الإقراء بال�شام، واإمام اجلامع 

الأموي، وانتهت اإليه م�شيخة الإقراء بدم�شق. تويف بها �شنة 242هـ.

5- عا�سم �لكويف: 

ُجود الكويف، الأ�شدي اأبو بكر، اأحد التابعني  هو عا�شم بن اأبي النَّ

والقراء ال�شبعة امل�شهورين، انتهت اإليه رئا�شة الإقراء بالكوفة، ورحل 

اإليه النا�ص للقراءة، تويف �شنة 127هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

�َشِدي الكويف اأبو بكر، 
َ
ا�ص بن �شامل الأ اأ - �شعبة: �شعبة بن َعيَّ

وعلى  مرة،  من  اأكرث  عا�شم  على  القراءة  عر�ص  هـ،   95 �شنة  ولد 

عطاء بن ال�شائب، تويف �شنة 193هـ بالكوفة.

�َشدي 
َ
بـ  حف�ص: حف�ص بن �شليمان بن املغرية بن اأبي داود الأ

الكويف، ولد �شنة 90هـ وكان اأعلَم اأ�شحاب عا�شم بقراءة عا�شم، 

تويف �شنة 180هـ.

6 - حمزة �لكويف:

هو حمزة بن حبيب بن ُعَمارة بن اإ�شماعيل الكويف، اأحد القراء 

بال�شن فلعله راأى  ال�شبعة. ولد �شنة 80هـ، واأدرك بع�ص ال�شحابة 

بع�شهم، تويف �شنة 156هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

اأبو  البغدادي  الأ�شدي  َثْعلب  بن  ه�شام  بن  َخَلف: خلف   - اأ 

�ُشليم بن عي�شى  القراءة عر�ًشا عن  اأخذ  حممد. ولد �شنة 150هـ 

وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة، وقد اختار لنف�شه قراءة انفرد بها، 

فيعد من الع�شرة اأي�شاً. تويف �شنة 229هـ.

����� ������ �����.indd   44 9/14/14   1:56:10 PM

 



45

رَييف، ولد �شنة 119هـ،  د: خالد بن خالد ال�شيباين ال�شَّ ب - َخالَّ

كان اإماًما يف القراءة ثقة عارًفا، تويف �شنة 220هـ يف الكوفة.

 �لكويف:
ُّ

7 - �لِك�َسائي

هو علي بن حمزة بن عبد اهلل الك�شائي، اأحد اأئمة اللغة والنحو، 

له ت�شانيف، تويف �شنة 189هـ. واأ�شهر الرواة عنه:

َوِزي البغدادي اأبو احلارث، وهو 
ْ
اأ - الليث: الليث بن خالد املَر

من اأجل اأ�شحاب الِك�َشائي، كان ثقة �شابًطا، تويف �شنة 240هـ.

عمرو  اأبي  ترجمة  يف  ترجمته  تقدمت  وقد  وري:  الدُّ ب- 

الب�شري، لأنه روى عنه وعن الك�شائي.

***

»�لتي�سري« و»�ل�ساطبية« 

كما اأو�شحنا يف املقدمة، ف�شيكون اعتماُدنا يف ر�شد اختالفات 

القراء، على كتاب »التي�شري يف القراءات ال�شبع«، وهو من ت�شنيف 

، ويعد اأبرز واأهم كتاب يف القراءات ال�شبع، وهو 
)55(

الإمام الداين

55.  هو اأ�شهر علماء القراءات يف الغرب الإ�شالمي، عثمان بن �شعيد اأبو عمرو، الداين، الأموي، 

و�شيخ م�شايخ  الأ�شتاذين،  اأ�شتاذ  العالمة احلافظ،  الإمام  ال�شرييف  بابن  زمانه  املعروف يف  القرطبي، 

ورحل  وثمانني،  �شت  �شنة  يف  العلم  طلب  وابتداأ  وثالثمائة؛  و�شبعني  اإحدى  �شنة  ولد  املقرئني. 

�شبع ع�شرة  �شنة  دانيَة  وقدم  �شنة، وحج،  بها  وت�شعني، ودخل م�شر، فمكث  �شبع  �شنة  امل�شرق  اإىل 

واأربعمائة، فا�شتوطنها حتى ُتويّف بها �شنة 444 عن 73 �شنة.
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)56(

املرجع الأ�شا�شي لكل من جاء بعده.. وقد نظمه الإمام ال�شاطبي

من  لمية  ق�شيدة  وهي  التهاين«،  ووجه  الأماين  »حرز  لمّيته  يف 

البحر الطويل، تقع يف 1173 بيتاً، وزاد ال�شاطبي فيها زيادات على 

التي�شري، وقد اكت�شبت �شهرًة فائقًة وقبوًل وبركًة، و�شارت هي اإجنيل 

الفن، تغني عن غريها ول يغني عنها غريها، فكرثت ال�شروح عليها 

والتقييدات والإ�شافات، و�شار وزُنها ورويُّها مهيعاً لحباً لكل من 

اإمام  القراءات. وممن نهج على منوالها:  اأن ينظم �شيئاً يف فن  اأراد 

ن�شج  الذي  الن�شر،  �شاحب  اجَلزري  ابن  الدين  �شم�ص  القراءات 

القراءات  يف  ة،  املُ�شيَّ ة  رَّ »الدُّ ق�شيدته:  والروي  البحر  نف�ص  على 

ة«، و�شمنها القراءات الثالث املتممة للع�شرة.  الثالث املَر�شيَّ

ويقول ابن اجلزري عن ال�شاطبية: »فاإنه ل يعلم مقدارها اإل من 

نظم على منوالها، اأو قابل بينها وبني ما نظم على طريقها. ولقد رزق 

هذا الكتاب من ال�شهرة والقبول ما ل اأعمله لكتاب غريه يف هذا 

الفن. بل اأكاد اأن اأقول ول يف غري هذا الفن، فاإنني ل اأح�شب اأن 

بيت طالب علم  اأن  اأظن  بل ل  منه،  يخلو  الإ�شالم  بالد  بلدا من 

اقتناء  من  ورغبوا  فيها،  النا�ص  تناف�ص  ولقد  منه،  ن�شخة  من  يخلو 

ة  الن�شخ ال�شحاح بها اإىل غاية؛ حتى اإنه كانت عندي ن�شخة بالالمَيّ

َعينى ال�شاطبي ال�شرير، اأحد الأعالم الكبار، ولد 
ُّ
ه بن خلف اأبو القا�شم الر 56.  هو  القا�شم بن فرُيّ

�شنه ثمان وثالثني وخم�شمائة )538هـ( وقراأ ببلده القراءات ثم انتقل اإىل بلن�شية، فقراأ بها احلديث 

اثنتني  عا�ص  ذكياً  اإماماً  وكان  م�شر  ا�شتوطن  ثم  هذيل،  بن  احل�شن  اأبي  على  حفظه  من  والتي�شري 

وخم�شني �شنة، تويف مب�شر يف الثامن والع�شرين من جمادي الآخرة �شنة ت�شعني وخم�شمائة )590(. 

انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�شار، لالإمام الذهبي، �ص: 212 – 213.
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بوزنها  فاأعطيت  جملدة  ال�شخاوي  �شاحب  احلجيج  بخط  والرائية 

 .
)57(

ف�شة فلم اأقبل«

فمن  »ال�شاطبية«؛  باأبيات  مو�شع  كل  يف  ن�شت�شهد  اإننا  وحيث 

الالزم اأن نتطرق اإىل رموزها ومنهجها، فقد اخرتع الإمام ال�شاطبي 

رواية  اأي  اإليهم  ين�شب  الذين  والرواة  القراء  لذكر  خا�شة،  طريقة 

يذكرها، م�شتخدماً رموز )اأبجد..(، فو�شع لكل »قارئ« وكل »راٍو« 

احلرف  فاإن  وي�شبطها،  القراءة  يذكر  وحني  كلمة،  اأو  بحرف  رمزاً، 

الكلمة  الراوي، وكذا  اأو  القارئ  رمُز  املوالية هو  الكلمة  الأول من 

التي بعدها، م مل يف�شل بالواو، واإذا كان الرمز بلفظة كاملة، فاإنها 

هي التي تلي مبا�شرة بيان »القراءة«. وقد بني منهجه هذا مع ذكر 

 :
)58(

الرموز يف قوله يف املقدمة

َعـى َلَعـلَّ ُحـُروَفُهْم
ْ
�شـ

َ
نَا َذا اأ

َ
َوَهـا اأ

ال َواِفـي ُم�َشـهَّ
َ
                          َيُطـوُع ِبهـا نَْظـُم اْلقـ

َبا َجـاٍد« َعَلى ُكلِّ َقـاِرٍئ
َ
َجـَعْلُت »اأ

ل وَّ
َ
َل اأ وَّ

َ
                           َدِليـاًل َعـَلـى الـَمـْنُظـوِم اأ

�ْشِمي ِرَجاَلُه
ُ
َف اأ

ْ
ر َوِمْن َبْعِد ِذْكِري احْلَ

ال
َ
�شـ

ْ
ي اآِتيَك ِباْلَواِو َفـي ـِ                           َمَتى َتْنَق�ش

اِلَها
َ
ْحـُرٍف َل ِريَبٌة يِف اتِّ�شـ

َ
�ِشـَوى اأ

ِد اإِْن َجال
ْ
�ْشَتْغِني َعِن اْلَقي

َ
لْفِظ اأ                             َوبالَّ

57.  غاية النهاية يف طبقات القراء، لبن اجلزري، )22/2(.

58.  حرز الأماين، الأبيات )من: 44 اإىل: 55(
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َلَهـا 
ْ
َف َقـب

ْ
ــر َر احْلَ

َّ
َوُربَّ َمكـَاٍن َكـر

َل �َص ُمـَهـوِّ
ْ
ْمـُر َلي

َ
                           ِلـَما َعـاِر�ٍص َوالأ

 َثـاٌء ُمــَثـلَّـٌت 
ِّ

ْنُهـنَّ ِلْلـُكـوِفــي ـِ َوم

ْغـَفــاَل 
َ
�َص ِباأ

ْ
ُتُهـْم ِباْلـَخــاِء َلي                            َو�ِشـتَّ

ـٍع ـِ ُهْم َبـْعـَد نَاف تُّ َ
ْثـبـ

َ
ىَل اأ

ُ
ـُت الأ

ْ
َعـَني

�َص ُمْغـَفـال
ْ
                           َوُكوٍف َو�َشـاٍم َذاُلُهْم َلي

ـاِء ُمْعـَجـماً  ِبالظَّ
ِّ

ي َوُكـوٍف َمَع املَكِّ

�َص ُمْهَمال
ْ
ُنُهـْم َلي

ْ
ٍر َغـي                            َوُكوٍف َوَب�شْ

ْقِط �ِشنٌي ِلْلِك�َشاِئي َوَحـْمَزٍة َوُذو النَّ

ْحَبٌة« َتال ْعَبةٍ: »�شُ
ُ
                          َوُقْل ِفيِهَما َمْع �شـ

«: نَاِفٌع ِهْم، »َعمَّ َحاٌب«: َهَما َمْع َحْف�شِ »�شِ

                          َو�َشاٍم، »�َشما«: يِف نَاِفٍع َوَفَتى اْلَعـال

«: ِفيِه َواْبِن اْلَعاَلِء ُقـْل ، َو»َحقٌّ َوَمكٍّ

« َحال
ٌ
ِبي: »نََفر                            َوُقْل ِفيِهَما َواْلَيْح�شُ

 ِفـيِه َونَاِفــٌع
ُّ

ـي «: اْلـَمـكِّ
ٌّ

ِمي
ْ
َو»ِحـر

ٌن«: َعِن اْلُكويِف َونَاِفِعِهْم َعـال                               َو»ِح�شْ

وفيما يلي لوحة تو�شح هذه الرموز ب�شكل اأو�شح:
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�لف�سل �لثاين

مناذج من �لإ�سمار يف �لقر�آن �لكرمي
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�ملبحث �لأول

�إ�سمار �حلروف

بقاء  مع  تارة  الكرمي؛  القراآن  يف  املعاين  حروف  اإ�شمار  ي�شيع 

رد فيها ذلك  اأثرها، وتارة من دون بقاء الأثر، ومن املوا�شع التي يطَّ

الإ�شمار: 

1( حروف �جلر: 

 .
)59(

)» و»اأنَّ »اأْن«  مع  اإ�شمارها(  )اأي  )يكرث  ه�شام:  ابن  قال 

 
َّ

َعَلي وا  مَتُنُّ �ْشَلُموا ُقل لَّ 
َ
اأ ْن 

َ
اأ َك 

ْ
َعَلي وَن  )مَيُنُّ اأمثلته قوله تعاىل:  ومن 

اِدِقنَي(  ْن َهَداُكْم ِلاْلإِميَاِن اإِن ُكنُتْم �شَ
َ
ُكْم اأ

ْ
 مَيُنُّ َعَلي

ُ
اإِ�ْشاَلَمُكم َبِل اهلل

)احلجرات 17( والتقدير: مينون عليك باأن اأ�شلموا )...( بل اهلل مين 

َوَعِمُلوْا  اآَمُنوْا  ِذين  الَّ ِر  )َوَب�شِّ تعاىل:  قوله  ومثل  باأن هداكم.  عليكم 

نَْهاُر( )البقرة 25(.
َ
ِتَها الأ اٍت جَتِْري ِمن حَتْ نَّ َلُهْم َجنَّ

َ
اِت اأ احِلَ ال�شَّ

59.  مغنى اللبيب لبن ه�شام، �ص: 604.

����� ������ �����.indd   53 9/14/14   1:56:10 PM

 



54

وؤُوًل(  ْ
وقد ي�شمر يف غري ذلك مثل قوله تعاىل: )َوَكاَن َعْهُد اهلِل َم�ش

.
)60(

)الأحزاب 15( اأي م�شوؤول عنه

ولكن هل ي�شمر حرف اجلر ويبقى عمله؟ ل خالف يف وقوع 

ذلك يف اللغة، واأما يف القراآن فريى بع�شهم اأنه واقع، وعدوا منه قوله 

ِفيِه ...( )البقرة 217(،  ِقَتاٍل  اِم 
َ
ر احْلَ ْهِر  ال�شَّ َعِن  ُلونََك 

َ
اأ

ْ
تعاىل: )َي�ش

، وقد �شعف 
)61(

والتقدير: عن قتال فيه، وهذا راأي الك�شائي والفراء

حا اأن حرف اجلر  هذا الوجه كل من اأبي حيان وال�شمني احللبي، ورجَّ

، واأعرباه بدَل ا�شتمال من »ال�شهر«.
)62(

ل يبقى له عمل بعد حذفه

2( حروف �لن�سب: 

نعني بحروف الن�شب نوعني من احلروف: 

امل�شارع، والذي ي�شمر  الفعل  التي تن�شب  اأحدهما: احلروف 

منها هو »اأْن«، م�شدرية اأو غري م�شدرية، فبالن�شبة لـ »اأن« امل�شدرية 

قوله  ذلك  اأمثلة  ومن   ،
)63(

الكرمي القراآن  يف  ويكرث  اإ�شمارها  رد  يطَّ

َماِء َماًء  ُل ِمَن ال�شَّ َق َخْوفاً َوَطَمعاً َوُيَنزِّ
ْ
تعاىل: )َوِمْن اآَياِتِه ُيِريُكُم اْلرَب

ْر�َص َبْعَد َمْوِتَها ...( )الروم 24(، فالفعل »يريكم« رفع 
َ
َفُيْحِيي ِبِه اْلأ

مع  منها  ين�شبك  والتي  النا�شبة،  امل�شدرية  »اأن«  اأ�شمرت  بعدما 

60.  اجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 150/4.

61.  الدر امل�شون يف تف�شري الكتاب املكنون، لل�شمني احللبي، 389/2، واإمالء ما منَّ به الرحمن يف 

اإعراب القراآن، لأبي البقاء العكربي، �ص: 99.

62.  البحر املحيط لأبي حيان، 154/1.

63.  مغني اللبيب لبن ه�شام، 604.
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التقدير:  فيكون  اآياته«،  »ومن  خربه:  اأو  املبتداأ،  هو  م�شدٌر  الفعل 

.
)64(

»ومن اآياته اإراَءُته اإياكم الربَق خوفاً وطمعاً...«

تعاىل:  قوله  اإ�شمارها،  اأمثلة  فمن  امل�شدرية  غري  »اأن«  واأما 

اِهُلوَن( )الزمر 64(، فالتقدير:  َها اجْلَ يُّ
َ
ْعُبُد اأ

َ
َ اهلِل َتاأُْمُروينِّ اأ ْ

َفَغري
َ
)ُقْل اأ

»اأن اأعبد«، لأن »اأمر« يتعدى بـ »اأن«.

النوع الثاين من النوا�شب: هو الأحرف النا�شخة لالبتداء: اإن 

واأخواتها، واإ�شماُرها قليٌل نادٌر يف القراآن، وميكن اأن يعد منه على اأحد 

ْلُموؤِْمِننَي.  ْر�ِص َلآَياٍت لِّ
َ
َماَواِت َواْلأ الإعرابات قوله تعاىل: )اإِنَّ يِف ال�شَّ

ِل 
ْ
ي َقْوٍم ُيوِقُنوَن. َواْخِتاَلِف اللَّ ٍة اآَياٌت لِّ َويِف َخْلِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمن َدابَّ

ْر�َص َبْعَد َمْوِتَها 
َ
ْحَيا ِبِه اْلأ

َ
ْزٍق َفاأ َماِء ِمن رِّ  ِمَن ال�شَّ

ُ
نَزَل اهلل

َ
َهاِر َوَما اأ َوالنَّ

َقْوٍم َيْعِقُلوَن( )اجلاثية 3ـ5(. َياِح اآَياٌت لِّ ِريِف الرِّ َوَت�شْ

فقد قراأ الأخوان حمزة والك�شائي بن�شب »اآيات« الثانية و»اآيات« 

م�شمرة  »اإن«  اأن  اأحدهما:  وجهان:  )وفيه  البقاء:  اأبو  قال  الثالثة، 

على  معطوفة  »اآيات«  ولي�شت  عليها،  الأوىل  »اإن«  لدللة  حذفت 

»اآيات« الأوىل ملا فيه من العطف على عاملني، والثاين: اأن يكون كرر 

.
)65(

»اآيات« للتوكيد، لأنها من لفظ »اآيات« الأوىل، فاأعربها باإعرابه(

»اأن« م�شمرة، وعليه  الذي يعنينا هو الوجه الأول الذي اعترب 

الليل  اختالف  يف  واإن  اآيات،  خلقكم...  يف  واإن  التقدير:  يكون 

والنهار... اآيات.

64.  الك�شاف للزخم�شري، 219/3، والبحر املحيط لأبي حيان، 167/7.

65.  اإمالء ما من به الرحمن، لأبي البقاء العكربي، �ص: 528.
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3( �لالمات: 

معانيها،  املختلفة  الالمات  من  كثري  العنوان  هذا  حتت  يدخل 

وت�شرتك كلها يف الإ�شمار، فتقدر لي�شتقيم املعنى.

منها: الالم املوطئة للق�شم، فقد اأ�شمرت يف موا�شع من القراآن 

ِذيَن  نَّ الَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَم�شَّ ْ َينَتُهوْا َعمَّ الكرمي، منها قوله تعاىل: )َواإِن ملَّ

جواب  »ليم�شن«  فجملة   ،)73 )املائدة  ِليٌم( 
َ
اأ َعَذاٌب  ِمْنُهْم  َكَفُروْا 

ق�شم مقدر، وجواب ال�شرط حمذوف، دل عليه جواب الق�شم، وقد 

اأ�شمرت الالم املوطئة للق�شم، وتقدر قبل اأداة ال�شرط، اأي »لئن مل 

.
)66(

ينتهوا... ليم�شن«

ه�شام  ابن  فرق  وقد  الق�شم،  جواب  يف  الواقعة  الالم  ومنها 

الالم  )اإ�شمار  اإن  فقال  غريه؛  وبني  »قد«  بـ  امل�شدر  اجلواب  بني 

تعاىل:  بقوله  له  ومثَّل   ،
)67(

الكالم( اإمنا يح�شن مع طول  الأول  يف 

قوله  يف  الق�شم  جواب  فهو   ،)9 )ال�شم�ص  اها(  َزكَّ َمْن  فلَح 
َ
اأ )قْد 

حاَها( )ال�شم�ص 1(، وقيل اإن اجلواب بكامله  م�ِص و�شُ تعاىل: )وال�شَّ

.
)68(

، اأو: ليدمدمن اهلل عليهم م�شمر، وتقديره: لتبعثنَّ

ر بـ »قد«، فريى ابن ه�شام اأن اإ�شمار  اأما اجلواب الذي مل ي�شدَّ

 )اأي ال�شعر(.
)69(

لمه يخت�ص بال�شرورة

امل�شارع  الفعل  على  تدخل  التي  الالم  اأي  الأمر،  ومنها: لم 

66.  البحر املحيط، 536/3.

67.  مغني اللبيب، لبن ه�شام، �ص: 609.

68.  الك�شاف للزخم�شري، 259/4.

69.  مغني اللبيب، �ص: 609.
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فتحول معناه اإىل الأمر، قال ابن ه�شام: )واحلقُّ اأن حذفها خمت�ص 

يف  وقوعه  يرى  من  راأي  على  مثاًل  له  ذكر  ولكنه   ،
)70(

بال�شعر(

اَلَة(  ِذيَن اآَمُنوْا ُيِقيُموْا ال�شَّ ِعَباِدَي الَّ القراآن، وهو قوله تعاىل: )ُقل لِّ

ِعَباِدي َيُقوُلوْا  )اإبراهيم 31(، اأي: ليقيموا ال�شالة، وقوله تعاىل: )َوُقل لِّ

ْح�َشُن( )الإ�شراء 53( اأي: ليقولوا التي هي اأح�شن.
َ
 اأ

َ
الَِّتي ِهي

ومنها: الالم الواقعة يف جواب »لو«، كما يف قوله تعاىل: )َلْو نَ�َشاء 

.
)71(

َجاجاً( )الواقعة 10(، اأي: جلعلناه اأجاجاً
ُ
َجَعْلَناُه اأ

4(. حروف �لعطف

فممن  العطف،  حروف  اإ�شمار  جواز  يف  طويل  خالف  للنحاة 

اأجاز  وممن   ،
)73(

وال�شهيلي  ،
)72(

ه�شام ابن  بال�شرورة:  ذلك  خ�ص 

، ولكنهما 
)75(

، وال�شيوطي
)74(

اإ�شمارها يف الختيار: اأبو علي الفار�شي

اأجازاه يف الواو وحدها.

َيْوَمِئٍذ  )ُوُجوٌه  تعاىل:  قوله  جة عليه 
َّ
املخر الباب  اأمثلة هذا  ومن 

نَّاِعَمٌة( )الغا�شية 8(، اأي: ووجوٌه، عطفاً على )ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخا�ِشَعٌة( 

يَن ِعنَد اهلِل الإِ�ْشاَلُم(  نَّ الدِّ
َ
)نف�شها 2(، ومنها كذلك قوله تعاىل: )اأ

70.  نف�شه، �ص: 605.

71.  نف�شه، �ص: 609.

72.  مغني اللبيب لبن ه�شام، �ص: 599.

73.  اأمايل ال�شهيلي، �ص: 102.

74.  �شرح الر�شى على كافية لبن احلاجب، 326/1.

75.  همع الهوامع، 274/5.
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فتكون  الك�شائي،  قراءة  على  »اأن«  همزة  بفتح   )19 عمران  )اآل 

نَُّه َل اإَِلـَه اإِلَّ ُهَو ...( 
َ
 اأ

ُ
معطوفة على »اأن« يف قوله تعاىل: )�َشِهَد اهلل

.
)76(

)اآل عمران 18(، ويف الآية اأوجه اإعرابية كثرية

ُقْلَت  ِلَتْحِمَلُهْم  َتْوَك 
َ
اأ َما  اإَِذا  ِذيَن  الَّ ومنها قوله تعاىل: )َوَل َعَلى 

لَّ 
َ
اأ ْمِع َحَزناً  ْعُيُنُهْم َتِفي�ُص ِمَن الدَّ

َ
اأ وْا وَّ ِه َتَولَّ

ْ
ْحِمُلُكْم َعَلي

َ
اأ ِجُد َما 

َ
اأ َل 

َيِجُدوْا َما ُينِفُقوَن( )التوبة 92(، فعلى تقدير »تولوا« جواباً لـ »اإذا«، 

تكون جملة »قلَت« معطوفة على »اأتوك« بحرٍف م�شمٍر، والتقدير: 

وقلَت ل اأجد.

5( ل �لنافية: 

فاإنهم  العطف،  حروف  اإ�شمار  يف  اختلفوا  قد  النحاة  كان  اإذا 

مل يختلفوا يف اإ�شمار »ل« النافية، بل ول يف �شيوعه، خ�شو�شاً يف 

َحتَّى  ُيو�ُشَف  َتْذُكُر   
ُ
َتْفَتاأ َتاهلل  )َقاُلوْا  تعاىل:  كقوله  الَق�َشم،  جواب 

تفتاأ  ل  اأي:   ،)85 )يو�شف  اْلَهاِلِكنَي(  ِمَن  َتُكوَن  ْو 
َ
اأ �شاً 

َ
َحر َتُكوَن 

.
)77(

)فحذفت »ل« للعلم بها(

ن 
َ
 َلُكْم اأ

ُ
ُ اهلل وكذا يف غري جواب الق�شم، نحو قوله تعاىل: )ُيَبنيِّ

ٍء َعِليٌم( )الن�شاء 176(، على اأن تكون جملة 
ْ

لُّوْا َواهلُل ِبُكلِّ �َشي َت�شِ

وحرف  اجلر  فاأ�شمر حرف  لأجله،  املفعول  مو�شع  ت�شلوا« يف  »اأن 

اأي  امل�شاف،  امل�شمر هو  اإن  وقيل  ت�شلوا«،  »لئال  والتقدير:  النفي، 

76.  انظر: اإمالء ما من به الرحمن، للعكربي، �ص: 136.

77.  نف�شه، �ص: 354.
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يِف  ْلَقى 
َ
)َواأ تعاىل:  قوله  الآية  هذه  ومثل   .

)78(

ت�شلوا« اأن  »كراهة 

ن مَتِيَد ِبُكْم( )النحل 15(، وقوله تعاىل: )اإِنَّا َجَعْلَنا 
َ

 اأ
َ

ْر�ِص َرَوا�ِشي
َ
الأ

ن َيْفَقُهوُه( )الكهف 57(. 
َ
ًة اأ ِكنَّ

َ
َعَلى ُقُلوِبِهْم اأ

يف  اإ�شماره  يرد  فلم  النفي  حروف  من  النافية«  »ل  غري  واأما 

القراآن الكرمي.

6( همزة �ل�ستفهام 

املوا�شع  ومن  الكرمي،  القراآن  يف  ال�شتفهام  همزة  اإ�شمار  يكرث 

اإبراهيم  ل�شان  القول، كقوله تعاىل على  فيها: بعد لفظ  رد  يطَّ التي 

ى َكْوَكباً َقاَل َهـَذا 
َ
ُل َراأ

ْ
ي ِه اللَّ

ْ
ا َجنَّ َعَلي عليه ال�شالة وال�شالم: )َفَلمَّ

ل  خرٌب  اإنه  وقيل   ،
)79(

ربي؟ اأهذا  والتقدير:   ،)76 )الأنعام  َربِّي( 

ا�شتفهاَم فيه، واإن اإبراهيم اأراد اأن ي�شتدرجهم بهذا القول ويعرفهم 

. ومنها اأن تدل عليها »اأم«، كما يف قوله تعاىل: 
)80(

جهلهم وخطاأهم

بو�شل   ،)63 )�ص  اُر(  ْب�شَ
َ

اْلأ َعْنُهُم  َزاَغْت  ْم 
َ
اأ �ِشْخِرّياً  َخْذنَاُهْم  )اتَّ

الهمزة يف »اتخذناهم«، وهي قراءة الب�شري والأخوين، فتكون همزة 

، ويقوي 
)81(

رة قبل همزة الو�شل لدللة »اأم« عليها ال�شتفهام مقدَّ

ْحَمِن َعْهداً( )مرمي 78(،  َخَذ ِعنَد الرَّ ِم اتَّ
َ
َلَع اْلَغْيَب اأ طَّ

َ
ذلك قوله تعاىل: )اأ

فهمزته ا�شتفهامية للجميع. واأما قراءة الباقني يف »اتخذناهم« فبقطع 

78.  ينظر: البحر املحيط لأبي حيان، 408/3، والدر امل�شون، لل�شمني احللبي.

79.  اإمالء ما من به الرحمن، للعكربي، �ص: 256.

80.  حا�شية ال�شهاب على تف�شري البي�شاوي، 86/4.

81.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 509.
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الهمزة على ال�شتفهام، ول اإ�شمار فيها. وقيل اإن »اأم« يف الآية ل 

واإمنا هي يف مقابلة »ما« ال�شتفهامية  اإ�شمار ال�شتفهام،  تدل على 

اِر( 
َ
�ْشر

َ
َن اْلأ ُهم مِّ ا نَُعدُّ ى ِرَجاًل ُكنَّ

َ
يف قوله تعاىل: )َوَقاُلوا َما َلَنا َل نَر

)�ص 62(.

7( قد: 

يكرث اإ�شمار »قد« قبل الفعل املا�شي املوَجب الواقع يف جواب 

ا  ُكنَّ َواإِن  َنا 
ْ
َعَلي  

ُ ّ
اهلل َك 

َ
اآَثر َلَقْد  َتاهلِل  )َقاُلوْا  تعاىل:  قوله  نحو  الق�شم، 

اِطِئنَي( )يو�شف 91(، فاإذا جاء بدون »قد« فهي م�شَمرٌة، ولذلك  خَلَ

للق�شم  اإنه جواب  اأ�شحاب الأخدود( )الربوج 4(  )قيل يف )قتل 

.
)82(

على اإ�شمار »الالم« و»قد« جميعاً، للطول(

الفعل  قبل   - الب�شريني  عند   - م�شمرة  تقديرها  يجب  كما 

َبَعَك  َواتَّ َلَك  ُنوؤِْمُن 
َ
اأ )َقاُلوا  تعاىل:  قوله  نحو  حاًل،  الواقع  املا�شي 

ْرَذُلوَن( )ال�شعراء 111(، اأي وقد اتبعك الأرذلون، وقوله تعاىل: 
َ
اْلأ

ْت 
َ
ر ْو َجاآوؤُوُكْم َح�شِ

َ
يَثاٌق اأ َنُهم مِّ

ْ
َنُكْم َوَبي

ْ
ُلوَن اإىَِلَ َقْوٍم َبي ِذيَن َي�شِ )اإِلَّ الَّ

ُدوُرُهْم ...( على قراءة اجلمهور، وفيها اأقوال كثرية، منها اأن تكون  �شُ

يعقوب  قراأ  وقد  ح�شرت.  قد  والتقدير:  حاًل،  ن�شب  مو�شع  يف 

 ،)90 )الن�شاء  �شدوُرهم(  )ح�شرًة  الع�شرة(:  من  )وهو  احل�شرمي 

.
)83(

ًة(، على اأنه حال مفردة
َ
ر بالن�شب )اأي ن�شب »ح�شِ

82.  مغني اللبيب، لبن ه�شام، �ص: 601.

83.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 197.
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وت�شمر »قد« اأي�شا قبل الفعل املا�شي املقرتن بفاء اجلزاء؛ نحو 

ِمَن  َوُهَو  َدَقْت  َف�شَ ُقُبٍل  ِمن  ُقدَّ  ُه  َقِمي�شُ َكاَن  اإِن   ...( تعاىل:  قوله 

اِدِقنَي(  ُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن ال�شَّ الَكاِذِبنَي. َواإِْن َكاَن َقِمي�شُ

جزاًء  واقعان  و»كذبت«  »�شدقت«  فالفعالن   ،)27/26 )يو�شف 

.
)84(

لل�شرط، فتقدر قبلهما »قد«، لأن ال�شرط مثل الق�شم

8( حروف �لند�ء: 

مل يختلف النحويون يف ورود الإ�شمار يف حروف النداء، ول يف 

كرثته، ولكنهم منعوه يف بع�ص املوا�شع؛ مثل ا�شم اهلل تعاىل اإذا مل 

تلحقه امليم ومثل ال�شمائر... اإلخ.

امل�شاف،  املنادى  الإ�شمار:  هذا  فيها  يكرث  التي  املوا�شع  ومن 

كقوله  وذلك  النداء،  حرف  اأبداً  معها  يرد  فلم   ،» »َربِّ خ�شو�شاً 

 َلُه اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر 
َ
 يِل َفَغَفر

ْ
تعاىل: )َقاَل َربِّ اإِينِّ َظَلْمُت نَْف�ِشي َفاْغِفر

ِحيُم( )الق�ش�ص 16(، وقوله تعاىل: )َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُلوَن يِف �َشِبيِل 
َّ
الر

َنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ �َشاء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ َعِفنَي ِمَن الرِّ َت�شْ
ْ

اهلِل َوامْلُ�ش

َوِلّياً  ُدنَك  لَّ ِمن  َنا  لَّ َواْجَعل  ْهُلَها 
َ
اأ امِلِ  الظَّ َيِة 

ْ
اْلَقر َهـِذِه  ِمْن  ْخِرْجَنا 

َ
اأ

رياً( )الن�شاء 75(. ُدنَك نَ�شِ َنا ِمن لَّ َواْجَعل لَّ

تنزيهاً  »الرب«  مع  القراآن  يف  »يا«  )كرث حذف  الكرماين:  قال 

.
)85(

وتعظيماً، لأن يف النداء طرفاً من الأمر(

84.  البحر املحيط، لأبي حيان، 279/5.

85.  نقلها عنه ال�شيوطي يف الإتقان. 123/2 عن كتاب »العجائب«.
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َها  يُّ
َ
ُكْم اأ

ْ
« نحو قوله تعاىل: )اإِن َي�َشاأْ ُيْذِهب ومنها كذلك نداء »اأيُّ

ا�ُص َوَياأِْت ِباآَخِريَن( )الن�شاء 133(. النَّ

َعْن  ْعِر�ْص 
َ
اأ )ُيو�ُشُف  تعاىل:  كقوله  الَعَلم،  ال�شم  نداء  ومنها 

َهـَذا ...( )يو�شف 29(. 

ونكتفي بهذه الأمثلة من اإ�شمار احلروف.
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�ملبحث �لثاين

�إ�سمار �لأ�سماء

من اأكرث مظاهر الإ�شمار ف�شّواً يف القراآن الكرمي، و�شوف نتناوله 

ومن�شوبات  مرفوعات  اإىل:  بتق�شيمه  وذلك  النحو،  لأبواب  وفقاً 

وجمرورات، وما يكون قاباًل لأوجه الإعراب الثالثة.

�أوًل: �ملرفوعات 

1( �ملبتد�أ:

رد اإ�شمار املبتداأ يف موا�شع:  يطَّ

ُئُكم ِب�َشرٍّ  نَبِّ
ُ
منها: جواب ال�شتفهام، مثل قوله تعاىل: )ُقْل َهْل اأ

ِه ...( )املائدة 60( 
ْ
َب َعَلي  َوَغ�شِ

ُ
َعَنُه اهلل ن َذِلَك َمُثوَبًة ِعنَد اهلِل َمن لَّ مِّ

.
)86(

اأي: هو من لعنه اهلل

ومنها: بعد فاء اجلواب، كقوله تعاىل: )َواإِْن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِْخَواُنُكْم( 

86.  الك�شاف للزخم�شري، 651/1.

����� ������ �����.indd   63 9/14/14   1:56:11 PM

 



64

ْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ  )البقرة 220(، اأي: فهم اإخوانكم، وكقوله: )فاإِن ملَّ

اإن  وقيل   ،
)87(

فال�شاهد اأي:   ،)282 )البقرة   )... َتاِن 
َ
اأ
َ
َواْمر ُجٌل 

َ
َفر

امل�شمر هنا فعٌل، تقديره: فلي�شهد.

�َشاِطرُي 
َ
اأ )َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله  نحو   ،

)88(

القول لفظ  بعد  ومنها: 

اأي:   ،)5 )الفرقان  ياًل(  �شِ
َ
َواأ ًة 

َ
ُبْكر ِه 

ْ
َعَلي مُتَْلى   

َ
َفِهي اْكَتَتَبَها  ِلنَي  وَّ

َ
اْلأ

اِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن  هي اأ�شاطري. وقوله تعاىل: )�َشَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة رَّ

َوَثاِمُنُهْم  َعٌة 
ْ
�َشب َوَيُقوُلوَن  ِب 

ْ
ِباْلَغي َرْجماً  َكْلُبُهْم  �َشاِد�ُشُهْم  َخْم�َشٌة 

قوله  نحو  منفّياً،  القول  كان  لو  وحتى   ،)22 )الكهف  َكْلُبُهْم( 

اأو اهلل  اأي: ل تقولوا: الإلُه ثالثٌة،  َثاَلَثٌة(،  َتُقوُلوْا  َوَل  تعاىل: )... 

ْمَواٌت( 
َ
. وقوله تعاىل: )َوَل َتُقوُلوْا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َشبيِل اهلِل اأ

)89(

ثالثة

)اآل عمران 169(.

اأن يكون اخلرب �شفًة للمبتداأ يف املعنى، وذلك يف قوله  ومنها: 

اِمُدوَن...( )التوبة 112(، وقوله تعاىل:  اِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَ تعاىل: )التَّ

املبتداأ يف  اأ�شمر  )البقرة 18(،  ِجُعوَن( 
ْ
َير َل  َفُهْم   

ٌ
ُعْمي ُبْكٌم  مٌّ  )�شُ

.
)90(

الأوىل تعظيماً وت�شريفاً، واأ�شمر يف الثانية اإهانًة وحتقرياً

»القطع وال�شتئناف«، كقوله تعاىل: )َذِلَك  بـ  ومنها: ما يعرف 

ْم  ْم ُحُرَماِت اهلِل( )احلج 30(، وقوله تعاىل: )َذِلَك َوَمن ُيَعظِّ َوَمن ُيَعظِّ

َما  مِبِْثِل  َعاَقَب  َوَمْن  )َذِلَك  تعاىل:  وقوله   ،)32 )احلج  اهلِل(   
َ
�َشَعاِئر

87.  مغني اللبيب لبن ه�شام، 593.

88.  الإتقان لل�شيوطي، 121/2.

89.  الك�شاف للزخم�شري، 593/1.

90.  اأ�شرار البالغة للجرجاين، �ص: 171.
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ُعوِقَب ِبِه( )احلج 60(، فالتقدير يف جميعها: الأمُر ذلك، فهو قطٌع 

اِغنَي  ِللطَّ َواإِنَّ  )َهَذا  ومثله:  وا�شتئناف لكالم جديد،  �شابق  لكالم 

 َماآٍب( )�ص55( اأي: الأمُر هذا.
َّ
َل�َشر

رد فيها اإ�شمار املبتداأ وي�شيع يف القراآن  هذه هي املوا�شع التي يطَّ

الكرمي، وقد يرد اإ�شماره يف غريها بح�شب دللة ال�شياق اأو غريه، كما 

ن  ْوَن َما ُيوَعُدوَن مَلْ َيْلَبُثوا اإِلَّ �َشاَعًة مِّ
َ
نَُّهْم َيْوَم َير

َ
يف قوله تعاىل: )َكاأ

نََّهاٍر َباَلٌغ ...( )الأحقاف 35( اأي: هذا بالغ، وقد دل عليه الت�شريح 

 .
)91(

ا�ِص َوِلُينَذُروْا ِبِه( )اإبراهيم 52( لنَّ به يف قوله تعاىل: )َهـَذا َباَلٌغ لِّ

ِذيَن َكَفُروْا يِف اْلِباَلِد.  نََّك َتَقلُُّب الَّ َّ
ومثل هذه الآية قوله تعاىل: )َل َيُغر

َمَتاٌع َقِليٌل ..( )اآل عمران 196ـ197(، اأي: تقلُُّبهم متاٌع قليل.

2(  �خلرب: 

 ،
)92(

ذكر ابن جني اأن اإ�شمار اخلرب لدللٍة اأكرُث من اأن يح�شى

وهو كذلك بالن�شبة للغة عموماً، واأما يف القراآن فاإنه اأقل من اإ�شمار 

رد فيها اإ�شماره. . وللخرب اأي�شاً موا�شع يطَّ
)93(

املبتداأ

منها: بعد »لول« اإذا كان كوناً عاّماً، اأي اأن يكون امتناع اجلواب 

اأوجب  فقد  عليه،  زائد  اأمر  عن  ل  املبتداأ،  وجود  عن  فقط  باً  م�شبَّ

تعاىل:  قوله  ومثالها   ،
)94(

احلالة هذه  يف  اخلرب  اإ�شمار  الب�شريون 

91.  مغني اللبيب لبن ه�شام، �ص: 593.

92.  املحت�شب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات، لبن جني، 142/2.

93.  التاأويل النحوي يف القراآن الكرمي، لعبد الفتاح احلموز، 193/1.

94.  �شرح الت�شريح خلالد الأزهري على التو�شيح، لبن ه�شام الأن�شاري، 178/1.
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َلُكنُتم  َوَرْحَمُتُه  ُكْم 
ْ
َعَلي اهلِل  ُل  َف�شْ َفَلْوَل  َذِلَك  َبْعِد  ن  مِّ ُتم 

ْ
ي َتَولَّ )ُثمَّ 

ا�ِشِريَن( )البقرة 64(، فـ)»ف�شل اهلل« مبتداأ، واخلرب حمذوف،  َن اخْلَ مِّ

به،  العلم  لقيام  ولزم حذف اخلرب   ،
ٌ
اهلل حا�شر ف�شل  لول  تقديُره: 

وطول الكالم بجواب »لول«، فاإن وقعت »اأن« بعد »لول« ظهر اخلرب، 

ِحنَي( )ال�شافات 143(، فاخلرب  نَُّه َكاَن ِمْن امْلُ�َشبِّ
َ
كقوله تعاىل: )َفَلْوَل اأ

يف اللفظ لـ »اأن«. وذهب الكوفيون اإىل اأن ال�شم الواقع بعد »لول« 

ُل اهلِل  ، ومثل هذه الآية قوله تعاىل: )َوَلْوَل َف�شْ
)95(

هذه فاعُل »لول«

لُّوَك ...( )الن�شاء 113(. ن ُي�شِ
َ
ْنُهْم اأ اآِئَفٌة مُّ ت طَّ َك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّ

ْ
َعَلي

اً يف اليمني، نحو قوله تعاىل: )َلَعْمُرَك  ومنها: اأن يكون املبتداأ ن�شّ

ِتِهْم َيْعَمُهوَن( )احلجرات 72( اأي لعمرك َق�َشمي اأو 
َ
اإِنَُّهْم َلِفي �َشْكر

، وهو من املوا�شيع التي اأوجب فيها النحويون اإ�شمار اخلرب 
)96(

مييني

ه جواُب الق�شم، وهو جملة )اإِنَُّهْم َلِفي  لكونه معلوماً، وقد �شد م�شدَّ

 )احلجرات 72(.
)97(

ِتِهْم َيْعَمُهوَن(
َ
�َشْكر

ومنها: وقوع جملة ل ي�شح اأن تكون خرباً، مثل جملة الطلب، 

اِر(  النَّ َعَذاَب  ِلْلَكاِفِريَن  نَّ 
َ
َواأ َفُذوُقوُه  )َذِلُكْم  تعاىل:  قوله  يف  كما 

ذلكم  والتقدير:  م�شمر،  وخربه  مبتداأ،  فـ»ذلكم«   ،)14 )الأنفال 

العقاب. وفيه اإعرابات اأخرى. 

ويذكر املعربون موا�شع اأخر لإ�شمار اخلرب، ولكن اخلالف فيها 

.
)98(

كثري، واأكرثها ل يح�شن فيه تقدير اإ�شمار اخلرب

95.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 48.

96.  البحر املحيط لأبي حيان، 462/5.

97.  همع الهوامع لالإمام ال�شيوطي، 43/2.

98.  ملزيد من هذه املوا�شع ميكن الرجوع اإىل: التاأويل النحوي للقراآن الكرمي، 212/1.
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3( �إ�سمار �لفاعل ونائبه:

فاعل  يكون  اأن  الفاعل:  اإ�شمار  فيها  يكرث  التي  املوا�شيع  من 

( )ف�شلت  ِ ْ
ري اخْلَ ُدَعاء  ن�َشاُن ِمن  اْلإِ ُم 

َ
اأ

ْ
َي�ش م�شدر، كقوله تعاىل: )َل 

، فامل�شدر هنا - وهو الدعاء – اأ�شيف يف الظاهر اإىل مفعوله 
)99(

)49

وهو اخلري، ولكن التقدير: من دعائه اخلرَي، اأي اأن حقه اأن ي�شاف 

اإىل فاعله املعنوّي وهو ال�شمري العائد على »الإن�شان«. ولعل النكتة 

هنا يف هذا الإ�شمار هي الرتكيز على اخلري، الذي هو املطلوب بغ�ص 

اِبَعُهْم يِف  �شْ
َ
النظر عن طالبه. ومثل هذه الآية قوله تعاىل: )َيْجَعُلوَن اأ

َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت( )البقرة 19(، اأي حذرهم املوَت،  َن ال�شَّ اآَذاِنِهم مِّ

وقوله تعاىل: )َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا َيْهِبُط ِمْن َخ�ْشَيِة اهلِل( )البقرة 74( اأي من 

.
َ
خ�شيته اهلل

اإىل مفعوله،  امل�شدر م�شاف  اأن  املوا�شع نالحظ  ففي كل هذه 

يت�شح هل  املوا�شع ل  امل�شمر، ولكن يف بع�ص  الفاعل هو  فيكون 

امل�شدر م�شاف اإىل مفعوله اأم اإىل فاعله، كما يف قوله تعاىل: )َلَقْد 

يكون  اأن  فيحتمل   ،)10 )الأنبياء  ِذْكُرُكْم(  ِفيِه  ِكَتاباً  ُكْم 
ْ
اإَِلي نَزْلَنا 

َ
اأ

الآية من  فتكون  املفعول،  اإىل  امل�شدر  باإ�شافة  اإياكم«،  املراد »ذكرنا 

هذا الباب. كما يجوز العك�ص، على تقدير »ذكركم اإيانا«.

وهذا املو�شع )اأي اأن يكون الفاعل م�شنداً اإليه م�شدر( هو الذي 

يجيز فيه عامة النحويني اإ�شمار الفاعل، ول يخفى ما يف ذلك من 

فلي�ص  املعنى -  فاعاًل يف  اإنه - ولو كان  اإذ  امل�شطلح؛  الت�شامح يف 

فاعاًل يف ال�شطالح النحوي! 

99.  الإتقان لل�شيوطي، 122/2.
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ولكن بع�شهم - وعلى راأ�شهم الك�شائي - اأجازوا اإ�شماره مطلقاً 

 )
َ

اِقي َ الرتَّ َبَلَغت  اإَِذا  تعاىل: )َكالَّ  اإذا دل عليه دليل، وذلك كقوله 

، تقديره: »الروح«، ودل عليه 
ٌ
)القيامة 26(، ففاعل »بلغت« م�شمر

ال�شياق، لأن الكالم هنا عن املوت. وكذلك قوله تعاىل: )َفَقاَل اإِينِّ 

َجاِب( )�ص32(،  ِ َعن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت ِباحْلِ ْ
ري ُت ُحبَّ اخْلَ

ْ
ْحَبب

َ
اأ

ففاعل »توارت« م�شمر، تقديره: »ال�شم�ص«، لدللة ال�شياق اأي�شاً.

بع�ص  يف  ي�شمر  فهو  اأي�شاً،  نائبه  اإ�شمار  الفاعل  اإ�شمار  ومثل 

َكَفُروا  ِذيَن  )َوالَّ ال�شياق، كما يف قوله تعاىل:  اإذا دل عليه  املوا�شع 

ْن  مِّ َعْنُهم  ُف  ُيَخفَّ َوَل  َفَيُموُتوا  ِهْم 
ْ
َعَلي ى  ُيْق�شَ َل  َم  َجَهنَّ نَاُر  َلُهْم 

ابن  يقول  املوت،  فالتقدير: ل يق�شي عليهم  َعَذاِبَها( )فاطر 36(، 

جني: )وح�شن حذفه لأنه لو قيل ل يق�شي عليهم املوت فيموتون، 

ه، ول توكيد اأي�شاً فيه، فيحتمل  كان تكريراً يغني من جميعه بع�شُ

لفظه. وعلى كل حال فقد بينا يف كتابنا هذا ويف غريه ح�شن حذف 

املفعول )ونائب الفاعل مفعول يف احلقيقة( بدللة الكالم عليه، واأنه 

.
)100(

ل ي�شدر اإل عن ف�شاحة عذبة(

 

4( �إ�سمار ��سم »كان« و�أخو�تها و�حلروف �مل�سّبهات بـ»لي�س«:

ا�شم كان واأخواتها �شبيه بالفاعل، فلذلك منع بع�ص النحويني 

اأو  »لت«  ا�شم  اإ�شمار  وجوب  يرى  اأكرثهم  ولكن   ،
)101(

اإ�شماره

خربها، والأول اأكرث، قال ابن مالك:

100.  املحت�شب، 220/2.

101.  هو اأبو حيان النحوي كما يف همع الهوامع، 84/2.
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وما لـ»لَت« يف �شـوى حـنٍي عمْل

)102(

                     وحذُف ذي الرفع ف�شا، والعك�ُص َقّل

علماً اأن »لت« لي�شت من اأخوات »كان« ا�شطالحاً؛ واإمنا هي 

من احلروف امل�شّبهات بـ »لي�ص«. 

القراآن الكرمي قوله تعاىل: )ولَت  الوارد من ذلك يف  واملو�شع 

حنَي منا�ٍص( )�ص3(، قال العكربي: )فاأما »حني« فمذهب �شيبويه 

اأنه خرب »لت« واأن ا�شمها حمذوف، لأنها عملت عمل »لي�ص«؛ اأي 

اأن امل�شمر  الوجه الآخر  ، ولكن على 
)103(

لي�ص احلنُي حنَي هرب«

هنا هو اخلرب تكون »لت« عاملًة عمل »اإن«، يقول العكربي: »قال 

وخرُبها  ا�شُمها،  فـ»حني«  النفي،  باب  يف  العاملة  هي  الأخف�ص: 

.
)104(

حمذوف، اأي: ل حني منا�ص لهم اأو حينهم(

5( �إ�سمار خرب �لأحرف �لنا�سخة:

قوله  منها  الكرمي،  القراآن  من  موا�شع  »اإن« يف  اإ�شمار خرب  ورد 

وَن َعن �َشِبيِل اهلِل ...( )اجلح 25(،  دُّ ِذيَن َكَفُروا َوَي�شُ تعاىل: )اإِنَّ الَّ

فقوله تعاىل: »وي�شدون« حاٌل من الفاعل يف كفروا، اأو معطوٌف على 

املعنى. واخلرب على هذين حمذوف، تقديره: »معذبون«، دل عليه 

102. األفية ابن مالك، رقم البيت: 163.

103.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 505.

104.  نف�شه، �ص: 505.
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ْكِر مَلَّا َجاءُهْم  ِذيَن َكَفُروا ِبالذِّ ، ومثلها قوله تعاىل: )اإِنَّ الَّ
)105(

اآخر الآية

َواإِنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز( )ف�شلت 41(.

وكذلك يكرث اإ�شمار خرب »ل« النافية للجن�ص، قال ابن ه�شام: 

، ومن 
)106(

اإنه ل يذكر« »وقد كرث حذف خرب »ل« هذه حتى قيل 

اأمثلتها: ل اإله اإل اهلل، كما يف قوله تعاىل: )اإِنَُّهْم َكاُنوا اإَِذا ِقيَل َلُهْم 

وَن( )ال�شافات 35(، فخرب »ل« م�شمر، تقديره  َتْكرِبُ
ْ

 َي�ش
ُ
َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل

َل  )َكالَّ  تعاىل:  وكقوله  اهلل،  اإل  بحق  اإله  ل  ـ:  ال�شحيح  على   -

َوَزَر( )القيامة 11(، وقوله تعاىل: )قالوا ل �شري( )ال�شعراء 50( اأي: 

ى اإِْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت( )�شباأ 51( اأي: ل  َ
علينا، وقوله تعاىل: )َوَلْو َتر

فوت لهم.

وقبل النتقال اإىل املن�شوبات، ل بد اأن نقف مع بع�ص املوا�شع 

التي يتعدد فيها الحتمال يف امل�شمر، خ�شو�شاً بني املبتداأ واخلرب: 

ٌة  ٍة( )البقرة 28(، )فِعدَّ
َ
�َشر

ْ
اإِىَل َمي ٌة  َ

من ذلك قوله تعاىل: )َفَنِظر

)البقرة  اْلَهْدِي(  ِمَن   
َ
�َشر

ْ
ا�ْشَتي )َفَما   ،)185 )البقرة   )

َ
َخر

ُ
اأ اأياٍم  ِمْن 

196(، )َفَتْحِريُر َرَقَبٍة( )املجادلة 3(، ففي كل هذه املوا�شع يحتمل 

ويحتمل  كذا،  فالواجب  والتقدير:  املبتداأ،  هو  امل�شمر  يكون  اأن 

كما  كذا.  فعليكم  اأو  كذا،  فعليه  اأي:  اخلرب،  هو  امل�شمر  يكون  اأن 

يالحظ اأن كل هذه املوا�شع م�شبوقة بفاء اجلواب، ولكن قد ياأتي 

َوَقْوٌل  )َطاَعٌة  تعاىل:  قوله  اجلواب، كما يف  فاء  بدون  الإ�شمار  هذا 

105.  نف�شه، �ص: 438.

106.  مغني اللبيب، �ص: 525.
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هو  امل�شمر  اأن  على  طاعٌة،  اأمُرنا  فالتقدير:  ْعُروٌف( )حممد 21(،  مَّ

 على اأن امل�شمر 
)107(

املبتداأ، اأو التقدير: طاعٌة وقوٌل معروف اأمثُل لنا

هو اخلرب.

النحاة،  بع�ص  فيه  تنازع  ما  قدمناها  التي  املوا�شع  من  اأن  كما 

ِتِهْم َيْعَمُهوَن( )احلجرات 72(، 
َ
كقوله تعاىل: )َلَعْمُرَك اإِنَُّهْم َلِفي �َشْكر

ابن ع�شفور يجّوز  حيث ذكرناه مثاًل لإ�شمار اخلرب وجوباً، ولكن 

.
)108(

فيه الوجهني

ثانيًا: �ملن�سوبات 

1( �إ�سمار �ملفعول به 

مل يختلف النحاة يف وقوع هذا النوع من الإ�شمار ول يف كرثته، 

ياأتي  اأن  اإن�شان  حاول  لو  »اإنه  القراآن«:  »اإعراب  �شاحب  قال  بل 

بجميع ما يف التنزيل من حذف املفعول به لتوالت عليه الفتوق ومل 

.
)109(

ي�شتطع القيام به لكرثته«

رد فيها ويكرث:  ولإ�شمار املفعول به موا�شُع يطَّ

اأو ما يف معناها، بل  منها: مفعول فعل امل�شيئة يف جملة �شرط 

اإن الزرك�شي والزخم�شري يجعالن اإ�شمار املفعول يف هذا النوع من 

 ،
)110(

القاعدة، واأنه ل يذكر اإل اإذا كان غريباً اأو كان ال�شامع منكراً له

107.  مغني اللبيب، �ص: 595.

108.  ال�شابق، نف�شه.

109.  انظر: اإعراب القراآن املن�شوب للزجاج، 405/2.

110.  الربهان يف علوم القراآن، 171/3، والك�شاف 87/1.
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اِرِهْم(  ْب�شَ
َ
 َلَذَهَب ِب�َشْمِعِهْم َواأ

ُ
ومثال هذا النوع قوله تعاىل: )َوَلْو �َشاء اهلل

)البقرة 20(، اأي: لو �شاء اهلل اأن يذهب ب�شمعهم واأب�شارهم لذهب 

َنا ُكلَّ نَْف�ٍص ُهَداَها( )ال�شجدة 13(، 
ْ
بها، وقوله تعاىل: )َوَلْو �ِشْئَنا َلآَتي

ُه( )عب�ص 22(، واأمثلته كثرية جدا، 
َ
ن�َشر

َ
وقوله تعاىل: )ُثمَّ اإَِذا �َشاء اأ

بل مل يرد الت�شريح باملفعول يف القراآن الكرمي اإل يف ثالثة موا�شع، 

)الفرقان  �َشِبياًل(  ِه  َربِّ اإِىَل  ِخَذ  َيتَّ ن 
َ
اأ �َشاء  َمن  )اإِلَّ  تعاىل:  قوله  هي 

( )املدثر 37( 
َ
ر خَّ

َ
ْو َيَتاأ

َ
َم اأ ن َيَتَقدَّ

َ
57(، وقوله تعاىل: )مِلَن �َشاء ِمنُكْم اأ

.
)111(

َتِقيَم( )التكوير 28(
ْ

ن َي�ش
َ
وقوله تعاىل: )مِلَن �َشاء ِمنُكْم اأ

تعاىل:  العموم، كقوله  داّلً على  منفّياً  الفعل  اأن يكون  ومنها: 

وقوله   ،)12 )البقرة  َي�ْشُعُروَن(  لَّ  َوَلـِكن  امْلُْف�ِشُدوَن  ُهُم  اإِنَُّهْم  ل 
َ
)اأ

َفَهاء َوَلـِكن لَّ َيْعَلُموَن( )البقرة 13(، اأي:  ل اإِنَُّهْم ُهُم ال�شُّ
َ
تعاىل: )اأ

ل ي�شعرون اأنهم مف�شدون، ول يعلمون اأنهم �شفهاء، كما يدل على 

ذلك �شياق الآيتني.

 الَِّذي 
َ

اِهيُم َربِّي
َ
ومنها: اأن يراد العموم، كقوله تعاىل: )اإِْذ َقاَل اإِْبر

ورد  كما  ومييته،  اخللق  يحيي  اأي:   ،)158 )البقرة  َومُيِيُت(  ُيْحِيـي 

الت�شريح بذلك يف قوله تعاىل: )ُثمَّ مُيِيُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم( )الروم 40(، 

َتَذُر( )املدثر 28(، اأي ل تبقي  ِقي َوَل 
ْ
ُتب وكذلك قوله تعاىل: )َل 

.
)112(

�شيئاً ُيلقى ول تذره، فاملفعول امل�شمر ي�شمل كل ما يلقى اإليها

تعاىل:  كقوله  الأمر،  وتعظيم  والتفخيم  التهويل  اإرادة  ومنها: 

111.  التاأويل النحوي للقراآن الكرمي، 276/1.

112.  اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي، 77/19.
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)َكالَّ �َشَيْعَلُموَن. ُثمَّ َكالَّ �َشَيْعَلُموَن( )النباأ 4ـ5(، »اأي: �شيعلمون ما 

 ،
)113(

يحل بهم من العقوبات، وحذف املفعول على �شبيل التهويل«

وقوله تعاىل: )َكالَّ �َشْوَف َتْعَلُموَن. ُثمَّ َكالَّ �َشْوَف َتْعَلُموَن( )التكاثر 

.
)114(

3-4( اأي: �شوف تعلمون عاقبة هذا

على  الفا�شلة  لتاأتي  املفعول  في�شمر  الفوا�شل،  رعاية  ومنها: 

ى.  ن َتَزكَّ
َ
ن�شق ما قبلها اأو ما بعدها، كقوله تعاىل: )َفُقْل َهل لََّك اإِىَل اأ

ى. ُثمَّ  َب َوَع�شَ َى. َفَكذَّ ْ
َراُه اْلآَيَة اْلُكرب

َ
ْهِدَيَك اإِىَل َربَِّك َفَتْخ�َشى. َفاأ

َ
َواأ

 َفَناَدى( )النازعات 18ـ23(، فقد اأ�شمر مفعول 
َ
َعى. َفَح�َشر

ْ
 َي�ش

َ
ْدَبر

َ
اأ

كلٍّ من »تخ�شى«، »ح�شر«، »نادى«، والتقدير: فتخ�شاه، وع�شاه، اأو 

ع�شى ربه فح�شر قومه، فناداهم. وكقوله تعاىل: )لَّ َتَخاُف َدَركاً َوَل 

َتْخ�َشى( )طه 77( اأي: ول تخ�شاه.

وكما ي�شمر املفعول الواحد، فقد ي�شمر املفعولن، مثل مفعويْل 

ْعَطى َواتََّقى( )الليل 7(، اأي 
َ
ا َمن اأ مَّ

َ
»اأعطى«، كما يف قوله تعاىل: )َفاأ

ذْكُر هذه الأحداث  الغر�ص  اأ�شمر لأن  »وقد  املاَل،  الفقراَء  اأعطى 

.
)115(

دون معلقاتها«

ُيْعُطوْا  )َحتَّى  نحو  اأولهما  اإما  فقط؛  املفعولني  اأحد  ي�شمر  وقد 

يعطوا  حتى  اأي:   ،)26 )التوبة  اِغُروَن(  �شَ َوُهْم  َيٍد  َعن  ْزَيَة  اجْلِ

َخُذوْا اْلِعْجَل �َشَيَناُلُهْم  ِذيَن اتَّ امل�شلمني اجلزية، اأو ثانيهما نحو )اإِنَّ الَّ

بِِّهْم( )لأعراف 152( اأي اتخذوا العجل اإلهاً. ن رَّ ٌب مِّ َغ�شَ

113.  البحر املحيط، 411/8.

114.  الك�شاف، 281/4.

115.  الدر امل�شون، 29/11.
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واأما املوا�شع التي يندر فيها اإ�شمار املفعول، فمنها: َمقوُل القول؛ 

قال ابن ه�شام: »ومن غريبه حذُف املقول وبقاء القول، نحو: )َقاَل 

�شحر«،  »هو  اأي:   ،)77 )يون�ص  َجاءُكْم(  مَلَّا  ِلْلَحقِّ  تُقوُلوَن 
َ
اأ ُمو�َشى 

.
)116(

 هذا(«
ٌ
�ِشْحر

َ
بدليل )اأ

2(  �إ�سمار �حلال

خالفاً للمفعول به فاإن احلال ل يكرث اإ�شماره، قال ابن جني: 

توكيد  هو  اإمنا  فيها  الغر�ص  اأن  وذلك  يح�شن،  ل  احلال  »وحذف 

اخلرب بها، وما طريُقه التوكيُد غرُي لئٍق به احلذف، لأنه �شد الغر�ص 

.
)117(

ونقي�شه«

ويكفي للتدليل على قلة هذا النوع من الإ�شمار اأن ابن ه�شام 

اإن كان  يرد ذلك  ما  »واأكرث  قال:  مثال واحد،  �شوى  منه  يورد  مل 

ُكلِّ  ن  مِّ ِهم 
ْ
َعَلي َيْدُخُلوَن  )َواملاََلِئَكُة  نحو:  املقول،  عنه  اأغنى  قوًل 

اِهيُم 
َ
َفُع اإِْبر

ْ
َباٍب. �َشالٌم عليُكْم ..( )الرعد 23-24(، ومثله: )َواإِْذ َير

ِميُع  ال�شَّ نَت 
َ
اأ اإِنََّك  ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َنا  َربَّ َواإِ�ْشَماِعيُل  ِت 

ْ
اْلَبي ِمَن  اْلَقَواِعَد 

، التقدير يف املثال الأول: يقولون �شالٌم 
)118(

اْلَعِليُم( )البقرة 127(«

عليكم، ويف الثاين: يقولن ربنا تقبل منا.

مو�شعاً  وخم�شني  مائة  يقارب  ما  الباحثني  بع�ص  اأح�شى  وقد 

116.  مغني اللبيب، �ص: 598.

117.  اخل�شائ�ص، 378/2.

118.  مغنى اللبيب، �ص: 598.
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، ومن 
)119(

عربت باإ�شمار احلال، على خالفات كثرية بني النحويني
ُ
اأ

ِه َوالَِّذي  ُب َيْخُرُج نََباُتُه ِباإِْذِن َربِّ يِّ
تلك املوا�شع قوله تعاىل: )َواْلَبَلُد الطَّ

والبلد  والتقدير:   ،)58 )الأعراف   ).. نَِكداً  اإِلَّ  َيْخُرُج  َل  َخُبَث 

الطيب يخرج نباته طيباً، فقد اأ�شمر احلال هنا لدللة مقابله عليه، 

. ومنه قوله تعاىل: 
)121(

، وهذا من باب »الحتباك«
)120(

وهو »نكداً«

 
َ
ْمُه( )البقرة 158(، اأي �شهد ال�شهر  َفْلَي�شُ

َ
ْهر )َفَمن �َشِهَد ِمنُكُم ال�شَّ

، ولكن تقدير احلال هنا لي�ص مقنعاً مبا فيه الكفاية، 
)122(

بالغاً �شحيحاً

لأنه اإمنا اأخذ بدللة الإجماع وال�شنة، ولي�ص من �شياق الآية. 

3( �إ�سمار خرب »كان« 

اإ�شماره  كما ورد اإ�شمار اخلرب العادي يف القراآن، فكذلك ورد 

وهو خرب لـ»كان« اأو اإحدى اأخواتها، رغم منع الب�شريني لذلك، وقد 

.
)123(

اأجازه الكوفيون

ومن املوا�شع التي ي�شت�شهد بها يف هذا امليدان، قوله تعاىل: )َواإِن 

ٍة( )البقرة 280(، فالتقدير: واإن كان 
َ
�َشر

ْ
ٌة اإِىَل َمي َ

ٍة َفَنِظر
َ
ر

ْ
َكاَن ُذو ُع�ش

119.  التاأويل النحوي، 337/1.

120.  البحر املحيط، 318/4.

121.  م�شطلح بالغي: »وهو اأن ُيحذف من الأول ما اأثبت نظريه يف الثاين ، ومن الثاين ما اأثبت 

نظريه يف الأول ؛ كقوله تعاىل: )ومَثُل الذين كفروا كمثل الذي ينِعُق( )البقرة171الآية(. التقدير: 

ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي ُينَعق به، فحذف من الأول »الأنبياء» لدللة »الذي 

ينعق عليه«، ومن الثاين »الذي ينعق به« لدللة »الذين كفروا« عليه. انظر: الإتقان يف علوم القراآن 

لل�شيوطي، 93/2، ط: دار الكتاب العربي، 1999م.

122.  اخل�شائ�ص، 378/2.

123.  اخل�شائ�ص، 375/2.
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، هذا على اأن 
)124(

من غرمائكم ذو ع�شرة، اأو اإن كان ذو ع�شرة غرمياً

امل�شمر اخلرب، بينما يعربها الب�شريون بدون اإ�شمار، على اأن »كان« 

.
)125(

تاّمٌة، و»ذو« فاعُلها

ْهِل 
َ
ِذيَن َكَفُروا ِمْن اأ ومنها مع غري »كان«، قوُله تعاىل: )مَلْ َيُكِن الَّ

َنُة( )البينة 1(، بتقدير:  نَي َحتَّى َتاأِْتَيُهُم اْلَبيِّ اْلِكَتاِب َوامْلُ�ْشِرِكنَي ُمنَفكِّ

مل يكونوا منفّكني عارفني اأمر حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، وقد ردَّ 

.
)126(

هذا التاأويل اأبو حيان

َقَها( 
َ
َخر ِفيَنِة  ال�شَّ يِف  َرِكَبا  اإَِذا  َحتَّى  )َفانَطَلَقا  تعاىل:  قوله  ومنها 

)الكهف 71(، اأي: فانطلقا مي�شيان، فحذف اخلرب لدللة »حتى اإذا 

ركبا« عليه.

اإ�شمار اخلرب،  النحاة  فيها بع�ص  قليلة يدعي  اأخرى  اأمثلة  وجند 

َكاُد 
َ
اأ اآِتَيٌة  اَعَة  ال�شَّ )اإِنَّ  تعاىل:  قوله  منها  �شعيف،  وجه  على  ولكن 

ْخِفيَها( )طه 16(، اأي: اأكاد اآتي بها، على اأن يكون قوله »اأخفيها« 
ُ
اأ

ابتداء كالم م�شتاأنَف.

4( �لتمييز 

موا�شع  يف  الكرمي  القراآن  يف  الإ�شمار  من  النوع  هذا  ورد  لقد 

معدودة، اأكرُثها حمل خالف.

124.  تف�شري القرطبي، 373/3.

125.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 124.

126.  البحر املحيط، 498/8.
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ِع�ْشُروَن  نُكْم  مِّ َيُكن  )اإِن  تعاىل:  قوله  نحو  العدد،  متييز  فمنها 

وقوله  مقاتاًل.  اأي: ع�شرون  )الأنفال 65(،   ) ِمَئَتنْيِ َيْغِلُبوْا  اِبُروَن  �شَ

( )املدثر 30(، اأي: ت�شعة ع�شر ملكاً.
َ
َعَة َع�َشر

ْ
َها ِت�ش

ْ
تعاىل: )َعَلي

َلِبْثُتْم(  َكْم  ْنُهْم  مِّ َقاِئٌل  )َقاَل  تعاىل:  كقوله  »َكم«،  متييز  ومنها 

ْر�ِص 
َ
)الكهف 19(، اأي: كم يوماً وقوله تعاىل: )َقاَل َكْم َلِبْثُتْم يِف اْلأ

َعَدَد �ِشِننَي( )املوؤمنون 112(، اأي: كم �شنًة لبثتم.

واأما متييز اأفعال املدح والذم، فقد جعل ابن ه�شام اإ�شماره من 

، واأجازه بع�ص النحاة اّطراداً، ومنهم ال�شهاب يف 
)127(

باب ال�شذوذ

.
)128(

حا�شيته على تف�شري البي�شاوي

)العنكبوت  اْلَعاِمِلنَي(  ْجُر 
َ
اأ )ِنْعَم  تعاىل:  قوله  النوع  هذا  ومن 

ْجُر اْلَعاِمِلنَي( )الزمر 74( اأي نعم اأجر 
َ
18(، وقوله تعاىل: )َفِنْعَم اأ

العاملني اأجراً.

اهلِل(  ِباآَياِت  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  )ِبْئ�َص  تعاىل:  قوله  ومنها 

ه، 
)129(

)اجلمعة 5( اأي بئ�ص مثل القوم الذين كذبوا باآيات اهلل مَثاًل

ولكن اأكرث النحاة على اأن يف الآية اإ�شمار م�شاٍف، والتقدير: بئ�ص 

.
)130(

مثُل القوم الذين كذبوا مثاًل

َيْعَمُلوَن( )املائدة 66(،  َما  ْنُهْم �َشاء  مِّ ومنها قوله تعاىل: )َوَكِثرٌي 

.
)131(

اأي: �شاء عماًل ما كانوا يعملون

127.  مغني اللبيب، �ص: 599.

128.  حا�شية ال�شهاب على البي�شاوي، 108/7.

129.  همع الهوامع لل�شيوطي، 34/5ـ35 والك�شاف للزخم�شري، 103/4.

130.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 557.

131.  حا�شية ال�شهاب على البي�شاوي، 263/3.
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وقد ي�شمر التمييز يف غري الأبواب الثالثة املذكورة، كما يف قوله 

( )الأعراف 179(، اأي: بل  لُّ �شَ
َ
نَْعاِم َبْل ُهْم اأ

َ
ْوَلـِئَك َكالأ

ُ
تعاىل: )اأ

.
)132(

هم اأ�شل �شبياًل من الأنعام

اِلِقنَي( )املوؤمنون 14(، اأي  ْح�َشُن اخْلَ
َ
 اأ

ُ
وكقوله تعاىل: )َفَتَباَرَك اهلل

اأح�شن اخلالقني تقديراً، لدللة »اخلالقني«.

5( �إ�سمار �ملنادى 

، فاإنه يف القراآن 
)133(

رغم ف�شوِّ هذا النوع من الإ�شمار يف كالم العرب

الكرمي قليل جّداً، مع عدم ت�شليم الكثري من النحاة لالإ�شمار فيه.

ن 
َ
َن اهلل َلَيُقوَلنَّ َكاأ ٌل مِّ اَبُكْم َف�شْ �شَ

َ
من ذلك: قوله تعاىل: )َوَلِئْن اأ

ُفوَز َفْوزاً َعِظيماً( 
َ
ٌة َيا َليَتِني ُكنُت َمَعُهْم َفاأ َنُه َمَودَّ

ْ
َنُكْم َوَبي

ْ
ْ َتُكن َبي ملَّ

)الن�شاء 73(.

قوم  يا  تقديره:  حمذوف،  املنادى  ليتني:  »يا  العكربي:  قال 

منادى  الكالم  يف  لي�ص  هذا:  نحو  يف  يقول  علي  واأبو  ليتني، 

، ومثل 
)134(

حمذوف، بل يدخل »يا« على الفعل واحلرف للتنبيه«

 يِل َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن 
َ
َت َقْوِمي َيْعَلُموَن. مِبَا َغَفر

ْ
هذه الآية )َقاَل َيا َلي

ِمنَي( )ي�ص 27-26(.
َ
امْلُْكر

ى 
َ
ُب�ْشر َيا  )َقاَل  تعاىل:  قوله  امل�شدر، نحو  ما ظاهُره  نداء  ومنها: 

قوم  يا  املنادى:  اإ�شمار  على  فالتقدير   )19 )يو�شف  ُغاَلٌم(  َهـَذا 

132.  البحر املحيط، 427/4.

133.  الأ�شباه والنظائر النحوية لل�شيوطي، 99/2.

134.  اإمالء ما من به الرحمن، �ص: 193ـ194.
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انظروا وا�شمعوا ب�شرى، وقوله تعاىل: )يا َح�ْشَرًة َعَلى اْلِعَباِد( )ي�ص 30( 

.
)135(

اأي يا هوؤلء حت�ّشروا ح�شرًة. وفيه اأوجه اأخرى

6( �إ�سمار �ملفاعيل 

اأما بقية املفاعيل املقيدة مل�شمون اجلملة )املفعول املطلق، املفعول 

فيه، املفعول له( فقد وردت من اإ�شمارها مناذج قليلة: 

اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
َ
اأ )َيا  تعاىل:  قوله  املطلق،  املفعول  اإ�شمار  فمن 

احتباك،  الآية  ففي  )الأحزاب 33(،  ِليماً( 
ْ

َت�ش ُموا  َو�َشلِّ ِه 
ْ
َعَلي لُّوا  �شَ

.
)136(

والتقدير: �شلوا عليه �شالًة و�شلموا ت�شليماً

ْحَمِتِه  ومن اإ�شمار املفعول فيه -اأي الظرف- قوله تعاىل: )َوِمن رَّ

ِلِه( )الق�ش�ص  َتُغوا ِمن َف�شْ
ْ
ُكُنوا ِفيِه َوِلَتب

ْ
َهاَر ِلَت�ش َل َوالنَّ ْ

ي َجَعَل َلُكُم اللَّ

13(، فالتقدير: )جعل الليل والنهار لت�شكنوا يف الليل ولتبتغوا من 

.
)137(

ف�شله يف النهار(

ْر�ِشْلَنا 
ُ
ومن اإ�شمار املفعول له -اأي لأجله- قوله تعاىل: )َقاُلوْا اإِنَّا اأ

.
)138(

ِرِمنَي( )احلجرات 58(، اأي: ِلُنهلكهم ْ اإِىَل َقْوٍم جمُّ

ثالثًا: �ملجرور�ت 

ل يت�شمن هذا العنوان �شوى بابِي امل�شاف اإليه واملجرور باحلرف؛ 

ولذا لن يكون احلديث فيه طوياًل، و�شنق�شمه اإىل ق�شمني:

135.  البحر املحيط، 332/7.

136.  حا�شية ال�شهاب على البي�شاوي، 184/7.

137.  البحر املحيط، 130/7.

138.  تف�شري القرطبي، 36/10.
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رد يف بع�س �ملو��سع ويف�سو: 1( �إ�سماٌر يطَّ

»َرّب«  مع  متكلم، خ�شو�شاً  ياء  اإليه  امل�شاف  يكون  اأن  فمنها: 

ِخي( )املائدة 25(، 
َ
ْمِلُك اإِلَّ نَْف�ِشي َواأ

َ
اأ املنادى، نحو: )َربِّ اإِينِّ ل 

َك( )الأعراف 143(، )َربِّ اإِينِّ نََذْرُت َلَك َما 
ْ
ْ اإَِلي

نُظر
َ
ِريِن اأ

َ
)َربِّ اأ

)اآل  نَثى( 
ُ
اأ ْعُتَها  َو�شَ اإِينِّ  )اآل عمران 35(، )َربِّ  راً( 

َّ
ر حُمَ َبْطِني  يِف 

الياء هي  اإ�شمار هذه  البالغية يف  النكتة  عمران 36(. وقد تكون 

اأو لتتوفر العناية مبا بعده  اإذا كان دعاًء  التلهف اإىل حتقق املدعو به 

اإذا كان غري دعاء، وكذلك مع »قوم« يف قوله تعاىل: )َوَيا َقْوِم َما يِل 

َجاِة( )غافر 41(. ْدُعوُكْم اإِىَل النَّ
َ
اأ

ْمُر 
َ
ِ اْلأ

َّ
ومنها: اأن يكون امل�شاف اإليه اإحدى الغايات، نحو: )هلِل

اأي: من قبل كل �شيء ومن بعد  َبْعُد( )الروم 4(،  َوِمن  ُل 
ْ
َقب ِمن 

ُل َكاُنوْا 
ْ
َقب ِه َوِمن 

ْ
اإَِلي ُعوَن 

َ
ُيْهر َقْوُمُه  كل �شيء، وقوله تعاىل: )َوَجاءُه 

َئاِت( )هود 78(، اأي: من قبل جميئهم. وقوله تعاىل:  يِّ َيْعَمُلوَن ال�شَّ

ُه( )البقرة 23(،  َ ْ
 َتنِكَح َزْوجاً َغري

َ
ى لُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتَّ َقَها َفاَل حَتِ )َفاإِن َطلَّ

اأي: من بعد الطالق. 

ومنها: ما اأ�شيفت اإليه »كل«؛ في�شمر غالباً، ولكن يعو�ص عنه 

ْر�ِص ُكلٌّ 
َ
َماَواِت َوالأ ُه َما يِف ال�شَّ التنوين، وذلك كقوله تعاىل: )َبل لَّ

ْقَنا 
َ
ْغر

َ
ُه َقاِنُتوَن( )البقرة 116(، اأي: كل ما فيهما. وقوله تعاىل: )َواأ لَّ

املكذبني  كل  اأي:   ،)54 )الأنفال  َظامِلِنَي(  َكاُنوْا  َوُكلٌّ  َعوَن 
ْ
ِفر اآَل 

كانوا ظاملني.
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)ُقُلوٌب  تعاىل:  قوله  وقد ي�شمر يف موا�شع غري مّطردة، كما يف 

اُرَها َخا�ِشَعٌة( )النازعات 28(، اأي: قلوُب اأهِلها  ْب�شَ
َ
َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة. اأ

وَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب َل  ِذيَن َيْفرَتُ يومئذ واجفة، كقوله تعاىل: )اإِنَّ الَّ

ِليٌم( )النحل 116ـ117(، اأي: 
َ
اأ ُيْفِلُحوَن. َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب 

متاعهم قليل.

2(  �إ�سمار �جلار و�ملجرور 

مبفردها، ويف هذا  اإ�شمار حروف اجلر  اأ�شلفنا احلديث عن  لقد 

املو�شع نتطرق اإىل اإ�شمار حروف اجلر مع جمروراتها، اإذ اإن املجرور 

ل ميكن اأن ي�شمر مع بقاء حرف اجلر، فاإذا اأريد اإ�شماره فال منا�ص 

يف  كثرياً  واملجرور  اجلار  اإ�شمار  ورد  وقد  معه،  احلرف  اإ�شمار  من 

القراآن الكرمي، وال�شياق هو الذي ير�شد اإليه.

فمن ذلك: اإ�شماره اإذا كان متعلَّقاً لفعل »كفر«، لأن هذا الفعل 

ِذيَن  الَّ )اإِنَّ  تعاىل:  كقوله  وذلك  بالباء،  واحد  مفعول  اإىل  يتعدى 

َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ا  مَّ
َ
)َواأ تعاىل:  وقوله   ،)6 )البقرة  ِهْم( 

ْ
َعَلي �َشَواٌء  َكَفُروْا 

اٍب 
َ
َك�َشر ْعَماُلُهْم 

َ
اأ َكَفُروا  ِذيَن  )َوالَّ وقوله:   ،)26 )البقرة  َفَيُقوُلوَن( 

ِبِقيَعٍة( )النور 39(، والتقدير يف ذلك كله: كفروا باهلل اأو بربهم.

تعاىل:  كقوله  املو�شول،  ال�شم  عائَد  املجرور  يكون  اأن  ومنها: 

ْح�َشَن َعَماًل( )الكهف 30(، اأي: اأجر من 
َ
 َمْن اأ

َ
ْجر

َ
يُع اأ )اإِنَّا َل ُن�شِ

اأح�شن منهم. والعائُد هو �شمري اجلماعة يف »ِمنهم«.
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ْ
ر ْب�شِ

َ
ومنها: اأن يكون مدلوًل عليه يف اآية اأخرى؛ كقوله تعاىل: )اأ

�ْشِمْع ِبِهْم 
َ
�ْشِمْع( )الكهف 26(، اأي: واأ�شمع به، وقوله تعاىل: )اأ

َ
ِبِه َواأ

( )مرمي 38(، اأي: واأب�شر بهم، وهو من باب الحتباك.
ْ
ر ْب�شِ

َ
َواأ

ومما اأ�شمر فيه اجلار واملجرور على �شبيل الحتباك، قوله تعاىل: 

ْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم 
َّ
َعْلَنا مِلَن َيْكُفُر ِبالر ًة َواِحَدًة جَلَ مَّ

ُ
ا�ُص اأ ن َيُكوَن النَّ

َ
)َوَلْوَل اأ

َها 
ْ
ْبَواباً َو�ُشُرراً َعَلي

َ
َها َيْظَهُروَن. َوِلُبُيوِتِهْم اأ

ْ
ٍة َوَمَعاِرَج َعَلي ن َف�شَّ �ُشُقفاً مِّ

اجلار  اأ�شمر  فقد  33ـ34ـ35(،  )الزخرف   ).. َوُزخُرفاً  ِكُئوَن.  َيتَّ

من  معارج  والتقدير:  الآيات،  هذه  من  موا�شع  اأربعة  يف  واملجرور 

ف�شة، واأبواباً من ف�شة، و�ُشرراً من ف�شة، وزخرفاً من ف�شة، فاأ�شمر 

املتاع  هذا  حتقري  الإ�شمار  اأفاد  وقد  اأوًل،  بذكره  اكتفاًء  ذلك  كل 

الزائل.

ونكتفي بهذا القدر من اإ�شمار املجرورات، وبه نكون قد اأكملنا 

الإعراب  اأوجه  من  وجه  كل  على  امل�شمرات  اأنواع  يف  احلديث 

الثالثة، وننتقل اإىل الإ�شمار يف ما يحتمل اأوجه الإعراب املختلفة.

ر�بعًا: ما يحتمل �أوجه �لإعر�ب �ملختلفة 

1(  �إ�سمار �مل�ساف 

وُف�شّوه  الإ�شمار،  من  النوع  هذا  كرثة  يف  املعربون  يختلف  مل 

يف القراآن العظيم، فقد قال �شاحب »اإعراب القراآن« اإنه )لي�ص يف 

، وذكر ابن جني اأنه )يف عدد 
)139(

التنزيل من املحذوفات اأكرث منه(

139.  اإعراب القراآن املن�شوب للزجاج، 40/1.
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، ونقل عنه ال�شيوطي اأن يف القراآن منه زهاء األف 
)140(

الرمل �َشعًة(

»املجاز« على  كتابه  الدين يف  عز  ال�شيخ  �شردها  وقد  قال:  مو�شع، 

»التاأويل  كتاب  �شاحب  اأح�شى  وقد   .
)141(

والآيات ال�شور  ترتيب 

، ولكن موا�شع كثرية 
)142(

النحوي« ما يربو على األف واأربعمائة مو�شع

منها حمتِملة لأن تكون من اإ�شمار امل�شاف اإليه، كما �شياأتي.

ولإ�شمار امل�شاف مواطُن يّطرد فيها: 

َها  يُّ
َ
اأ )َيا  تعاىل:  كقوله  وقع،  قد  ما  اإىل  الطلب  يتوجه  اأن  منها: 

ِبَعْهِد  ْوُفوْا 
َ
ِباْلُعُقوِد( )املائدة 1(، وقوله تعاىل: )َواأ ْوُفوْا 

َ
اأ اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ

العقود،  مبقت�شى  اأوفوا  فالتقدير:   ،)91 )النحل   )ْ َعاَهدمتُّ اإَِذا  اهلِل 

نق�ٌص  فيهما  ُيت�شور  وقعا، فال  )اأنهما قد  لـ  العهود،  واأوفوا مبقت�شى 

.
)143(

ول وفاٌء، واإمنا املراد الوفاء مبقت�شاهما(

َا  ومنها: اأن يتعلق الأمر اأو النهي بذاٍت، كما يف قوله تعاىل: )اإِمنَّ

ِ اهلِل( )البقرة  ْ
ِهلَّ ِبِه ِلَغري

ُ
نِزيِر َوَما اأ َم اخْلِ َم َوحَلْ َتَة َوالدَّ

ْ
ُكُم امْلَي

ْ
َم َعَلي

َّ
َحر

َهاُتُكْم  مَّ
ُ
ُكْم اأ

ْ
َمْت َعَلي م اأكل ذلك، وقوله تعاىل: )ُحرِّ

ّ
172(، اأي: حر

اأي:   ،)2 )الن�شاء   )... َوَخاَلُتُكْم  اُتُكْم  َوَعمَّ َخَواُتُكْم 
َ
َواأ َوَبَناُتُكْم 

ِهْم 
ْ
ْمَنا َعَلي

َّ
ِذيَن َهاُدوْا َحر َن الَّ ال�شتمتاع بهن. وقوله تعاىل: )َفِبُظْلٍم مِّ

ِحلَّْت َلُهْم( )الن�شاء 160(، اأي: حرمنا عليهم تناولها، ل 
ُ
َباٍت اأ َطيِّ

.
)144(

اأكلها فقط، ليتناول �شرب األبان الإبل

140.  املحت�شب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات، �ص: 188.

141.  الإتقان يف علوم القراآن، 120/2.

142.  التاأويل النحوي، 364/1.

143.  مغني اللبيب، �ص: 585.

144.  نف�شه، �ص: 585.
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ومنها: اأن ي�شتحيل الإ�شناد اإىل الظاهر، كقوله تعاىل: )َوَجاء َربَُّك( 

َن اْلَقَواِعِد( )النحل   ُبْنَيانَُهم مِّ
ُ
َتى اهلل

َ
)الفجر 22(، وقوله تعاىل: )َفاأ

26(، اأي: جاء اأمر ربك، واأتى اأمر اهلل.

تعاىل  قوله  مثل  م�شافني؛  اإ�شمار  تقدير  الكالم  يكون يف  وقد 

�ُشوِل( )طه 96(، 
َّ
َثِر الر

َ
ْن اأ ًة مِّ �شَ

ْ
ُت َقب على ل�شان ال�شامرّي: َ)فَقَب�شْ

ْعُيُنُهْم َكالَِّذي 
َ
اأي: من اأثر حافر فر�ص الر�شول. وقوله تعاىل: )َتُدوُر اأ

ِه ِمَن امْلَْوِت( )الأحزاب 19(، اأي: كَدَوران عنِي الذي 
ْ
ُيْغ�َشى َعَلي

يغ�شى عليه من املوت. وقد ت�شمر ثالثة اأ�شماء كما يف قوله تعاىل: 

ْدنَى( )النجم 9( اأي فكان مقداُر م�شافِة قرِبه 
َ
ْو اأ

َ
)َفَكاَن َقاَب َقْو�َشنْيِ اأ

.
)145(

مثَل قاب قو�شني

لإ�شمار  حمتماًل  الكالم  يكون  ما  كثرياً  اأخرى،  ناحية  ومن 

 
ٌ
�ْشُهر

َ
اأ جُّ 

)احْلَ تعاىل:  كقوله  الثاين،  مع  اأو  الأول  اجلزء  مع  امل�شاف 

ِباهلِل  اآَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  )َوَلـِكنَّ  )البقرة 197(، وكقوله تعاىل:  ْعُلوَماٌت(  مَّ

يكون  اأن  الأوىل  الآية  يف  فيحتمل   ،)177 )البقرة  الآِخِر(  َواْلَيْوِم 

 
ٌ
اأ�شهر احلجِّ  اأ�شهُر  ويحتمل:  معلومات،  اأ�شهٍر  حجُّ  احلجُّ  التقدير: 

معلومات. ويف الثانية يحتمل: ولكّن ذا الرب من اآمن باهلل، ويحتمل: 

.
)146(

ولكن الربَّ برُّ من اآمن

هو  امل�شمر  يجعل  الذي  الثاين  التقدير  يرجح  هنا  ه�شام  وابن 

امل�شاف الثاين، اأي »امل�شاف اإليه ما قبله« على حد ا�شطالح النحاة؛ 

145.  الدر امل�شون، 86/10.

146.  انظر: اإمالء ما من به الرحمن للعكربي، �ص: 84ـ91
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يقول ابن ه�شام: )اإذا احتاج الكالم اإىل حذف م�شاف ميكن تقديره 

.
)147(

مع اأول اجلزاأين ومع ثانيهما، فتقديره مع الثاين اأوىل(

2( �إ�سمار �لتو�بع 

لإ�شمار  فبالن�شبة  الأربعة؛  التوابع  اأنواع  الباب  هذا  ي�شمل 

املعطوف، نالحظ كرثته يف القراآن الكرمي. 

ومن املوا�شع التي يّطرد فيها: »الحتباك«، مثل قوله تعاىل: )ُقْل 

اً 
ّ
اً َوَل َر�َشداً( )اجلن 21(، اأي: ل اأملك �شر

ّ
ر ْمِلُك َلُكْم �شَ

َ
اإِينِّ َل اأ

ول نفعاً ول غّياً ول ر�شداً.

فيكتفى  تالزم،  بينهما  �شيئني  ذكر  املقام  يقت�شى  اأن  ومنها: 

َرْيَب  َل  اْلِكَتاُب  باأحدهما عن الآخر، وذلك كقوله تعاىل: )َذِلَك 

والكافرين،  للمتقني  هدى  اأي:   ،)2 )البقرة  ِقنَي(  ْلُمتَّ لِّ ُهًدى  ِفيِه 

)واإمنا  وال�شر،  اأي:  )اآل عمران 26(،   ) ُ ْ
ري اخْلَ )ِبَيِدَك  تعاىل:  وكقوله 

اقت�شر على ذكر اخلري لأنه املطلوب يف الدعاء، فلم ي�شرح اإل مبا هو 

.
)148(

حمبوٌب خللقه(

َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ )َل  بعد كلمة »بني«، كقوله تعاىل:  اأن يكون  ومنها: 

ِباهلِل  اآَمُنوْا  ِذيَن  )َوالَّ تعاىل:  وقوله   ،)285 )البقرة  �ُشِلِه(  رُّ ن  مِّ َحٍد 
َ
اأ

يف  )فالتقدير   ،)152 )الن�شاء  ْنُهْم(  مِّ َحٍد 
َ
اأ َبنْيَ  ُقوْا  ُيَفرِّ َومَلْ  َوُر�ُشِلِه 

.
)149(

الآيتني: بني اأحد واأحد منهم(

147.  مغني اللبيب، �ص: 586.

148.  تف�شري القرطبي، 55/4.

149.  مغني اللبيب، �ص: 590، والبحر املحيط، 365/2.
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واأما اإ�شمار النعت اأو ال�شفة، فياأتي دون �شابقه يف الكرثة، ومنه 

باً( )الكهف  ِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َشِفيَنٍة َغ�شْ قوله تعاىل: )َوَكاَن َوَراءُهم مَّ

لأن  الآية،  �شياق  عليه  يدل  كما  �شاحلٍة،  �شفينة  كل  اأي:   ،)79

ُر  )ُتَدمِّ تعاىل:  وقوله  امللك.  ياأخذها  لئال  ال�شفينة  اإمنا خرق  اخل�شر 

ْمِر َربَِّها( )الأحقاف 25(، اأي: كل �شيء �شّلطت عليه، 
َ
ٍء ِباأ

ْ
ُكلَّ �َشي

ى 
َ
ُير َل  َبُحوا  �شْ

َ
)َفاأ الآية:  متام  بدليل  للتدمري،  قابل  �شيء  كل  اأو 

َفَذَبُحوَها  قِّ  ِباحْلَ ِجْئَت  الآَن  )َقاُلوْا  تعاىل:  وكقوله  َم�َشاِكُنُهْم(،  اإِلَّ 

َيْفَعُلوَن( )البقرة 71(، اأي: جئت باحلق الوا�شح، )واإل  َوَما َكاُدوْا 

.
)150(

لكفروا مبفهوم ذلك(

150.  مغني اللبيب، 590.
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�ملبحث �لثالث

�إ�سمار �جُلَمل

ل يقّل هذا النوع �شيوعاً عن اإ�شمار املفردات، وقد ورد مّطرداً 

يف موا�شع: 

كما  الكرمي،  القراآن  اإ�شمارها يف  تكرر  فقد  القول،  منها: جملة 

ٍة( )البقرة  َناُكم ِبُقوَّ
ْ
وَر ُخُذوْا َما اآَتي يف قوله تعاىل: )َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ

63، والبقرة 93(، اأي: وقلنا لكم: خذوا، اأ�شمر القول لتتوفر العناية 

 ِقَياماً 
َ
ِذيَن َيْذُكُروَن اهلل باملقول، اإذ هو الغر�ص املق�شود، وقوله تعاىل: )الَّ

َنا َما  ْر�ِص َربَّ
َ
َماَواِت َوالأ ُروَن يِف َخْلِق ال�شَّ  ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

َ
َوُقُعوداً َوَعَلى

اِر( )اآل عمران 191(. َخَلْقَت َهذا َباِطاًل �ُشْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب النَّ

قوله  يف  كما  لها،  مقابلة  بجملة  اكتفاًء  اجلملة  اإ�شمار  ومنها: 

ٌة َقاآِئَمٌة( )اآل عمران 113(،  مَّ
ُ
ْهِل اْلِكَتاِب اأ

َ
ْن اأ �ُشوْا �َشَواء مِّ

ْ
تعاىل: )َلي

فاأ�شمرت اجلملة ال�شمية لدللة  قائمة،  اأمة غري  والتقدير: ومنهم 

اآيات  اأعر�شت عن  التي  لالأمة  اإ�شمارها حتقرٌي  عليها، ويف  املذكور 
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َ
اهلل َنّ  َفاإِ َح�َشًنا  اآُه 

َ
َفر َعَمِلِه  �ُشوُء  َلُه  َن  ُزِيّ َفَمْن 

َ
)اأ تعاىل:  وكقوله  اهلل، 

َفَمن 
َ
ُلّ َمْن َي�َشاُء َوَيْهِدي َمْن َي�َشاُء( )فاطر 8(، وكقوله تعاىل: )اأ ُي�شِ

ْنُه( )هود 47(، اأي: اأفمن كان  ِه َوَيْتُلوُه �َشاِهٌد مِّ بِّ ن رَّ َنٍة مِّ َكاَن َعَلى َبيِّ

على بينة من ربه كمن هو على �شاللة، فاأ�شمر املقابل حتقرياً ل�شاأنه.

ومنها: التي تت�شمن اأمراً ذكر �شببه قبلها، فيكتفي به عنها، وذلك 

ْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْشَرَة 
َ
 َفانَفَجر

َ
َجر اَك احْلَ ِرب بَِّع�شَ كقوله تعاىل: )َفُقْلَنا ا�شْ

ْوَحْيَنا اإىَِل ُمو�َشى اإِِذ ا�ْشَت�ْشَقاُه َقْوُمُه 
َ
َعْيناً( )البقرة 60(، وقوله تعاىل: )َواأ

ناً( )الأعراف 
ْ
َجَر َفانَبَج�َشْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْشَرَة َعي اَك احْلَ ِرب بَِّع�شَ ِن ا�شْ

َ
اأ

 
َ
اَك اْلَبْحر ِرب بَِّع�شَ ِن ا�شْ

َ
َنا اإِىَل ُمو�َشى اأ ْ

ْوَحي
َ
160(، وقوله تعاىل: )َفاأ

َفانَفَلَق( )ال�شعراء 63(.

ففي كل هذه الآيات اأ�شمرت جملة دل عليها ال�شياق، والتقدير: 

ف�شرب بها فانفجرت، ف�شرب بها فانبج�شت، ف�شرب بها فانفلق. وقد 

دل هذا الإ�شمار على كمال �شرعة النفجار والنبجا�ص والنفالق.

ومنها: اإ�شمار اجلملة املعطوف عليها، كما يف قوله تعاىل: )َقاَل 

لكم  اإّن  نعم  التقدير:   ،)115 )الأعراف  ِبنَي( 
َّ
امْلَُقر مَلَِن  َواإَنَُّكْم  نََعْم 

الآية  عليها  دلت  امل�شمرة  اجلملة  فهذه  املقربني،  ملن  واإنكم  لأجراً 

َعْن  نَت 
َ
اأ َراِغٌب 

َ
اأ )َقاَل  تعاىل:  وكقوله  لل�شوؤال،  املت�شمنة  ال�شابقة 

يِن َمِلّياً( )مرمي 46(، 
ْ
َك َواْهُجر ْرُجَمنَّ

َ
ْ َتنَتِه َلأ اآِلَهِتي َيا اإِْبراِهيُم َلِئن ملَّ

فقوله: واهجرين ملّياً، معطوف على جملة م�شمرة، والتقدير: لئن 

هذه  على  دل  وقد  ملّياً.  واهجرين  فاحذرين  لأرجمنك،  تنته  مل 

ى اْلُفْلَك 
َ
اجلملة قوله: لأرجمنك، لأنه تهديد. وكقوله تعاىل: )َوَتر
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ِلِه( )النحل 14(، التقدير: وترى الفلك  َتُغوْا ِمن َف�شْ
ْ
 ِفيِه َوِلَتب

َ
َمَواِخر

مواخر فيه لتعربوا برحمته ولتبتغوا من ف�شله.

اإِْذ  َلَدْيِهْم  ُكنَت  )َوَما  تعاىل:  قوله  احلال، كما يف  ومنها: جملة 

مَيَ( )اآل عمران 44(، والتقدير: يلقون  ْ
ُهْم َيْكُفُل َمر يُّ

َ
ْقاَلَمُهْم اأ

َ
ُيْلُقون اأ

اأقالمهم ينظرون اأيهم يكفل مرمي.

َف َواإِن َيْظَهُروا 
ْ
ويكرث ذلك بعد »كيف«، كما يف قوله تعاىل: )َكي

كيف  والتقدير:   ،)8 )التوبة  ًة(  ِذمَّ َوَل  اإِلًّ  ِفيُكْم  ُقُبوْا 
ْ
َير َل  ُكْم 

ْ
َعَلي

يكون حالهم اإن يظهروا عليكم وهم ل عهد لهم!

ومنها: اجلملة الواقعة يف جواب ال�شرط والق�شم؛ فمن اإ�شمار 

ْو اآِوي اإِىَل ُرْكٍن 
َ
ًة اأ نَّ يِل ِبُكْم ُقوَّ

َ
جواب ال�شرط قوله تعاىل: )َقاَل َلْو اأ

�َشِديٍد( )هود 80( والتقدير: لو كان يل للتجاأت اإليه. واأ�شمر هذا 

اجلواب ليتناول كل ممكن.

اآناً 
ْ
ُقر نَّ 

َ
اأ واإ�شمار اجلواب بعد »لو« كثري، ومنه قوله تعاىل: )َوَلْو 

َم ِبِه امْلَْوَتى( )الرعد 31(،  ْو ُكلِّ
َ
ْر�ُص اأ

َ
َعْت ِبِه الأ ْو ُقطِّ

َ
َباُل اأ ْت ِبِه اجْلِ َ �ُشريِّ

اأنه معلوم  والتقدير: لكان هذا القراآن، واأ�شمر اجلواب دللة على 

م�شهور ي�شتوي ذكره واإ�شماره.

اآِن 
ْ
اأما اإ�شمار جواب الق�شم، فمن اأمثلته قوله تعاىل: )�ص َواْلُقر

ْكِر( )�ص 1(، فاجلواب م�شمر، ميكن اأن يقدر بـ: اإنه لكالم  ِذي الذِّ

اآِن امْلَِجيِد( )ق1(، ميكن اأن يقدر 
ْ
معجز، وكذا قوله تعاىل: )ق َواْلُقر

بـ: َلُتبعثّن، كما تر�شد اإليه الآيات املوالية يف ال�شورة.

متعددة؛  جمل  اإ�شمار  ورد  فقد  الواحدة،  اجلملة  ت�شمر  وكما 
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َها  ِبَبْع�شِ ِرُبوُه  ا�شْ )َفُقْلَنا  تعاىل:  قوله  جملتان،  فيه  اأ�شمرت  فمما 

 امْلَْوَتى( )البقرة 73(، والتقدير: ف�شربوه ببع�شها 
ُ
َكَذِلَك ُيْحِيي اهلل

.
َ

فَحِيي

ِه 
ْ
َح َعَلي َ ْ

ومما اأ�شمرت فيه ثالث جمل، قوله تعاىل: )َقاُلوا َلن نَّرب

ْيَتُهْم 
َ
َنا ُمو�َشى. َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإِْذ َراأ

ْ
ِجَع اإَِلي

ْ
َعاِكِفنَي َحتَّى َير

فلما  والتقدير:  )طه 93-91(،  ْمِري( 
َ
اأ َت 

ْ
ي َفَع�شَ

َ
اأ ِبَعِن  َتتَّ لَّ 

َ
اأ لُّوا.  �شَ

رجع مو�شى، وراآهم قد عبدوا العجل، قال: يا هارون.

ِبَتاأِْويِلِه  ُئُكْم  نَِبّ
ُ
اأ نَا 

َ
)اأ تعاىل:  قوله  ذلك،  من  اأكرُث  فيه  اأ�شمر  ومما 

ْفِتَنا( )يو�شف 45-46(، والتقدير: 
َ
يُق اأ ِدّ ّ َها ال�شِ ُيّ

َ
ْر�ِشُلوِن. ُيو�ُشُف اأ

َ
َفاأ

فاأر�شلوِن اإىل يو�شف لأ�شتعربه الروؤيا، فاأر�َشلوه اإليه، فاأتاه، وقال له: 

يا يو�شف.

ِهْم ُثَمّ َتَوَلّ َعْنُهْم 
ْ
ْلِقْه اإَِلي

َ
ومثلها قوله تعاىل: )اْذَهْب ِبِكَتاِبي َهَذا َفاأ

ِكَتاٌب  اإِيَلَّ   
َ

ْلِقي
ُ
اأ اإِيِنّ   

ُ
امْلاََلأ َها  ُيّ

َ
اأ َيا  َقاَلْت   )28( ِجُعوَن 

ْ
َير َماَذا   

ْ
َفانُْظر

فاأخذت  اإليهم،  فاألقاه  به،  فذهب  التقدير:   ،)98 )النمل  َكِرمٌي( 

الكتاب، فقراأته، فقالت: يا اأيها املالأ.

ويالحظ اأن اإ�شمار اجلمل املتعددة اأكرث ما يكون يف الق�ش�ص، نظراً 

ملا فيها من الطول والتفا�شيل التي يجّر تتبُعها اإىل اإطناٍب غري حممود.

هذا  به  لنختم  اجلمل،  اإ�شمار  مناذج  من  نكتفي  القدر  وبهذا 

الف�شل الذي توخينا منه ا�شتعرا�ص اأمثلة ومناذج لكل نوع من اأنواع 

الإ�شمار يف القراآن الكرمي.

ول يفوتنا اأن ن�شري اإىل اأن ما ذكر من الأمثلة ل ميثل اأقل القليل 

����� ������ �����.indd   90 9/14/14   1:56:14 PM

 



91

مما هو وارد يف القراآن الكرمي، والذي يتعذر ا�شتق�شاوؤه يف جملدات، 

فكيف يف بحث موجز! ولكن ح�شبنا اأن و�شعنا مفاتيح املو�شوع يف 

يد القارئ ليقي�ص ما اأ�شمرناه على ما ذكرناه، وما ل ُيدَرك كلُّه ل 

ُيرتك ُجلُّه.

ولذلك راأينا اأن جنعل الف�شل املوايل ف�شاًل منوذجّياً، ن�شتق�شي 

اأ�شحاب  بني  خالف  على  الإ�شمار  فيها  ورد  التي  املوا�شع  فيه 

القراءات ال�شبع، فذلك هو �شلب هذه الدرا�شة وعماُدها.
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�لف�سل �لثالث

�لإ�سمار باختالف �لُقّر�ء �ل�سبعة

�إح�ساء وتوجيه
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فيه  �شنحاول  الذي  الأهم  املو�شوع  اإىل  ن�شل  الف�شل  هذا  يف 

بني  من  اختياراتهم،  القراء يف  فيها  اختلف  التي  املوا�شع  اإح�شاء 

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن  بالتواتر  و�شلتهم  التي  الروايات 

الأخرى ل  القراءة  ويف  اإ�شماراً  تت�شمن  بع�شهم  قراءة  فكانت يف 

اإ�شمار فيها، اأو تكون مت�شمنة لإ�شمار عند اجلميع، ولكن يختلف 

تقديره باختالف القراءتني.

ولقد وددت يف البدء اأن يكون ترتيب هذا الف�شل على طريقة 

اختالف  منها  ذلك،  من  منعت  مو�شوعية  اأ�شباباً  ولكن  �شاِبِقه، 

وكذا  اإ�شمارين،  تت�شمنان  معا  كانتا  اإذا  القراءتني  بني  التقدير 

الختالف بني املعربني يف تقدير الإ�شمار، وهو خالف يتكرر كثرياً، 

يف  املتبع  باملنهج  تاأ�ّشياً  ال�شور،  على  املو�شوع  ترتيب  ف�شلت  لهذا 

كتب القراءات.

اإىل  القرائي  اخلالف  نعزو  املذكورة،  املوا�شع  لهذه  تناولنا  ويف 

اأ�شحابه، معتمدين طريق التي�شري لالإمام الداين عثمان بن �شعيد، 

مما ت�شمنته ق�شيدة »حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�شبع« 

ه. ثم ن�شتعر�ص التوجيه،  املعروفة بـ»ال�شاطبية«، لالإمام القا�شم بن فريُّ

مع الرتكيز على توجيه القراءة التي تت�شمن الإ�شمار، معتمدين كتب 

التوجيه والتف�شري، وخ�شو�شاً منها التفا�شري املهتمة بالبالغة القراآنية.
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�سورة �لفاحتة

يِن( )الفاحتة 4(. 1( قال تعاىل: )َماِلِك َيْوِم الِدّ

يف كلمة »مالك« قراءتان: 

اإحداهما بق�شر امليم »ملك«، لنافع وابن كثري واأبي عمرو وابن 

عامر وحمزة، والقراءة الثانية باألف بعد امليم »مالك«، وهي لعا�شم 

. واإىل القراءتني اأ�شار الإمام ال�شاطبي بقوله: 
)151(

والك�شائي

و»مالـِك يـوِم الدين« روايِه نا�شـر

)152(

...............................                             

القراءة الأوىل ل تت�شمن اإ�شماراً، واأما القراءة الثانية فقد قدر فيها 

اأبو علي الفار�شي اإ�شمار املفعول به للدللة عليه، واأن هذا املحذوف 

ْمُر 
َ
ًئا َواْلأ

ْ
قد جاء مثبتاً يف قوله تعاىل: )َيْوَم َل مَتِْلُك نَْف�ٌص ِلَنْف�ٍص �َشي

.
)153(

( )النفطار 19(، فتقديره: مالِك يوِم الدين الأحكاَم َيْوَمِئٍذ هلِلِ

151.  التي�شري للداين: 27.

152.  حرز الأماين، البيت: 108.

153.  احلجة للفار�شي: 34/1.
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ول يحتاج القارئ تدقيقاً كبرياً ليلمح ذلك املنزع البالغي الذي 

فيه  يحكم  ل  الذي  الهائل  املقام  هذا  يف  املفعول  اإ�شمار  اقت�شى 

د 
ُّ
لتفر الفار�شي: »وح�ُشن هذا الخت�شا�ص،  حاكم غري اهلل. يقول 

.
)154(

القدمي �شبحانه يف ذلك اليوم باحلكم«

***

154.  احلجة للفار�شي: 34/1.
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�سورة �لبقرة

�ًشا َوَلُهْم َعَذاٌب 
َ
 َمر

ُ
�ٌص َفَزاَدُهُم اهلل

َ
2( قال تعاىل: )يِف ُقُلوِبِهْم َمر

ِليٌم مِبَا َكاُنوا َيْكِذُبوَن( )البقرة 10(.
َ
اأ

يف كلمة »يكذبون« قراءتان:

اإحداهما: بفتح الياء واإ�شكان الكاف وتخفيف الذال: للكوفيني، 

والثانية: ب�شم الياء وفتح الكاف وت�شديد الذال لنافع وابن كثري واأبي 

، واإىل القراءتني اأ�شار الإمام ال�شاطبي بقوله:
)155(

عمرو وابن عامر

وخـّفـَف كوٍف »َيكـذبون«، ويـاوؤه

 
)156(

ــال ــمَّ وُثـقِّ                        بفــتـٍح، وللباقـيـن �شُ

فعلى القراءة الأوىل يكون الفعل من »َكَذب« الالزم، ولي�ص فيه 

اإ�شمار، وحجته اأنه اأ�شبه ما قبل الكلمة وما بعدها، فالذي قبلها مما 

ا ِباهلِل َوِباْلَيْوِم اْلآِخِر  ا�ِص َمْن َيُقوُل اآَمَنّ يدل على الكذب: )َوِمَن الَنّ

155.  التي�شري، 62.

156.  حرز الأماين، البيت 446.
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ِذيَن اآَمُنوا  َوَما ُهْم مِبُوؤِْمِننَي( )البقرة 8(، والذي بعدها: )َواإَِذا َلُقوا اَلّ

َتْهِزُئوَن( 
ْ

َا نَْحُن ُم�ش مَنّ َذا َخَلْوا اإِىَل �َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا اإِنَّا َمَعُكْم اإِ ا َواإِ َقاُلوا اآَمَنّ

.
)157(

)البقرة 14(

ف  امل�شعَّ ب«  »كذَّ من  الفعل  فيكون  الثانية  القراءة  على  اأما 

بون  يكذِّ والتقدير:  املفعول،  اإ�شمار  ففيه  واحد؛  ملفعول  املتعدي 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم. وحجة هذه القراءة:

ِلَك( 
ْ
َقب ِمْن  ُر�ُشٌل  َبْت  ُكِذّ )َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  القراآن،  من  اـ 

)الأنعام 34(.

ب ـ ومن الآثار، ما روي عن ابن عبا�ص ر�شي اهلل عنه اأنه قال: 

اإمنا عوتبوا على التكذيب ل على الكذب.

ج ـ ومن املعنى، اأن و�شفهم بالتكذيب اأبلغ يف الذم، لأن كل 

.
)158(

ب كاذٌب، ولي�ص كل كاذب مكذباً مكذِّ

***

 
َ
َلّ اهلل اِئيَل َل َتْعُبُدوَن اإِ

َ
َخْذنَا ِميَثاَق َبِني اإِ�ْشر

َ
3( قال تعاىل: )َواإِْذ اأ

ا�ِص  ِللَنّ َوُقوُلوا  َوامْلَ�َشاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  َبى 
ْ
اْلُقر َوِذي  اإِْح�َشانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن 

نُْتْم 
َ
ُتْم اإَِلّ َقِلياًل ِمْنُكْم َواأ

ْ
ي َكاَة ُثَمّ َتَوَلّ اَلَة َواآُتوا الَزّ ِقيُموا ال�شَّ

َ
ًنا َواأ

ْ
ُح�ش

وَن( )البقرة 83(. ُمْعِر�شُ

يف كلمة »ح�شناً« قراءتان: 

157.  حجة القراءات لبن زجنلة، �ص: 88.

158.  نف�شه، �ص: 43.
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اأما  والك�شائي.  حمزة  لالأخوين  وال�شني،  احلاء  بفتح  اإحداهما 

القراءة الثانية فهي ب�شم احلاء واإ�شكان ال�شني، وهي للباقني نافع وابن 

، قال الإمام ال�شاطبي:
)159(

كثري واأبي عمرو وابن عامر وعا�شم

 

ِه وُقل »َح�َشناً« �شكراً، و»ُح�ْشناً« ب�شمِّ

)160(

ل                          و�شـاكـِنه الباقـون، واحـ�ُشْن ُمَقوَّ

فالقراءة الأوىل تت�شمن اإ�شمار املفعول املطلق، والتقدير: قولوا 

وحجة  عليه،  و�شفه  لدللة  املو�شوف  فاأ�شمر  َح�َشناً،  قوًل  للنا�ص 

هذا الختيار ورود هذا الأ�شلوب كثرياً يف القراآن الكرمي، ومنه قوله 

( )الرعد 3( ومل يذكر اجلبال، وقال: 
َ

َرَوا�ِشي ِفيَها  تعاىل: )َوَجَعَل 

. »وهذه ال�شفة 
)161(

ِن اْعَمْل �َشاِبَغاٍت( )�شباأ 11( ومل يذكر الدروع
َ
)اأ

يكرث حذف مو�شوفها، نحو قولهم: »هذا ح�شن«، و»مررت بح�شن«، 

، فالت�شريح بالقول 
)162(

و»راأيت ح�شنا«، وقلما يذكر معه املو�شوف«

هنا ينايف البالغة لأنه مفهوم من قوله تعاىل: )وقولوا(.

يقت�شى  اأحدهما  احتمالن:  توجيهها  ففي  الثانية  القراءة  اأما 

اإ�شماراً اأكرث من ما يف القراءة ال�شابقة، فيكون التقدير فيها: »وقولوا 

159.  التي�شري، �ص: 64.

160.  حرز الأماين: البيت: 464.

161.  حجة القراءات لبن زجنلة، �ص: 100.

162.  املو�شح يف وجوه القراءات وعللها، لبن اأبي مرمي ال�شريازي، 286/1.
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امل�شاف  واإ�شمار  املطلق  املفعول  اإ�شمار  ففيه  ناً«؛ 
ْ

ُح�ش قوًل  للنا�ص 

، والتوجيه الثاين لي�ص 
)163(

م�شتغنى عنه بامل�شاف اإليه ومقاما مقامه

الت�شاع،  على  نف�شه  احل�شن  )هو(  جعل  »القول  واإمنا  اإ�شمار  فيه 

كقوله اخلن�شاء: 

َكـرْت َترتُع ما رَتعــْت حـتى اإذا ادَّ

)164(

 اإقــبـاٌل واإدبــاُر
َ

                            فـاإنـمـا هــي

 *** 
     

ْو 
َ
ٍ ِمْنَها اأ ْ

ْو ُنْن�ِشَها نَاأِْت ِبَخري
َ
4ـ5( قال تعاىل: )َما نَْن�َشْخ ِمْن اآَيٍة اأ

( )البقرة 106(.
ٌ
ٍء َقِدير

ْ
 َعَلى ُكِلّ �َشي

َ
َنّ اهلل

َ
مَلْ َتْعَلْم اأ

َ
ِمْثِلَها اأ

اخلالف  درا�شتنا:  مو�شوع  يف  يدخالن  خالفان  الآية  هذه  يف 

الأول يف »نن�شخ«؛ فقد قراأها ابن عامر ال�شامي »ُنن�ِشخ« ب�شم النون 

الأوىل وك�شر ال�شني. وقراأها اجلمهور بفتحتني »نَن�َشخ« قال يف احلرز: 

 كفى .....
ٌ
و»نَن�َشْخ« به �شمٌّ وك�شر

)165(

................................                           

163.  حجة القراءات لبن زجنلة، �ص: 103.

164.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 286/1.

165.  حرز الأماين، البيت رقم: 475.
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»اأن�شخ«؛  الرباعي  الفعل  من  تكون  عامر،  ابن  لقراءة  فبالن�شبة 

وهو يحتمل اأن يكون مبعنى »ن�شخ« فيكون متعدياً اإىل مفعول واحد 

ول اإ�شمار فيه، فيوافق يف املعنى قراءة اجلمهور، ويحتمل اأن تكون 

الهمزة فيه للتعدية فيكون فيه اإ�شمار املفعول الثاين، والتقدير: »ما 

ُنن�ِشْخك يا حممد«، ثم حذف املفعول من الن�شخ. ومعناه: ما اآمرك 

اأي  غريي  واأن�شخت  الكتاب  ن�شخت  تقول:  برتكها،  اأي  بن�شخها 

.
)166(

حملته على الن�شخ

اأما قراءة اجلمهور فهي من »نَ�شَخ« اإذا غريَّ احلكم، تقول: ن�شخ 

اهلل الكتاب ين�شخه ن�شخا« ول اإ�شمار فيها.

اخلالف الثاين يف »نن�شها«:

فقد قراأها ابن كثري واأبو عمرو بن العالء: »نن�شئها« بفتح اأولها 

من  ال�شني  وك�شر  النون  ب�شم  اجلمهور  وقراأها  ال�شني،  بعد  وبهمزة 

دون همزة، قال الإمام ال�شاطبي: 

.............................. و»ُننـ

 
)167(

                         �ِشها« مثُله ِمن غرِي همٍز ذكْت اإىل

اأي اأن اأ�شحاب الرمزين: »ذ« و»اإ« )وهم الكوفيون الثالثة وابن 

عامر ونافع(، يقراأونها مبا �شبطت به الكلمة ال�شابقة وبدون همز.

166.  حجة القراءات لبن زجنلة، �ص: 109.

167.  حرز الأماين، تكملة البيت ال�شابق نف�شه.
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اإذا اأخرته، اأي  فعلى القراءة الأوىل تكون من »ن�شاأت ال�شيء« 

نن�شخ  فتاأويله: ما  التاأخري،  اأن ذلك من  نوؤخر حكمها، »وحجتهما 

من اآية فنبدل حكمها اأو نوؤخر تبديل حكمها فال نبطله، ناأِْت بخري 

.
)168(

منها...«

وعليه فهذه القراءة ل اإ�شمار فيها.

واأما القراءة الثانية فهي من »اأن�شى ُين�شي«، والهمزة فيه للتعدية 

حممد«  يا  »ُنن�شَكها  الكالم:  وتقدير  اإ�شماره،  مت  اأول  مفعول  اإىل 

وحجة هذه القراءة موافقة قراءة اأبي ر�شي اهلل عنه، كما قراأ �شعد 

بن اأبي وقا�ص: اأو تن�شها.

اإن هذا املفعول امل�شمر قد ورد الت�شريح به يف قراءة �شامل  بل 

راأيت يف م�شاحَف على قراءة  الك�شائي:  اأبي حذيفة؛ »قال  موىل 

.
)169(

�شامل موىل اأبي حذيفة: »ما نن�شخ من اآية اأو نن�شكها«

وقبل اأن ننتقل عن هذه الآية، نو�شح اأنه قد حت�شل فيها للقراء 

ال�شبعة ثالث قراءات:

اإحداهما انفرد بها ابن عامر: )ما ُنن�ِشخ من اآية اأو ُنن�ِشها( 

الثانية لبن كثري واأبي عمرو: )ما نَن�َشخ من اآية اأو نَن�َشْئها(

الثالثة لنافع والكوفيني: )ما نَن�شْخ من اآية اأو ُنن�ِشها(.

***

168.  حجة ابن زجنلة: 109.

169.  حجة الفار�شي، 365/1.

����� ������ �����.indd   103 9/14/14   1:56:14 PM

 



104

يِف  َما  َلُه  َبْل  َحانَُه  ْ
�ُشب َوَلًدا   

ُ
اهلل اَتَّخَذ  )َوَقاُلوا  تعاىل:  قال   )6

ْر�ِص ُكٌلّ َلُه َقاِنُتوَن( )البقرة 116(.
َ

َماَواِت َواْلأ ال�َشّ

قراأ ابن عامر: »قالوا« بدون واو.

وقراأ اجلمهور: »وقالوا« بالواو.

قال الإمام ال�شاطبي: 

»عليٌم وقالوا«: الواُو اُلوىل �شقوُطها

 
)170(

ال                                و»كن فيكون«: الن�شُب يف الرفع ُكفِّ

وحجة الفريقني هي موافقة كل منهم مل�شحفه.

واأما الإ�شمار فاإنه يف قراءة ابن عامر؛ الذي اأ�شمر واو العطف، 

مِمَّْن  ْظَلُم 
َ
اأ )َوَمْن  قوله:  من  قبلها  ملا  مالب�شة  اجلملة  »لأن  وذلك 

)البقرة  اِبَها( 
َ
َخر يِف  َو�َشَعى  ا�ْشُمُه  ِفيَها   

َ
ُيْذَكر ْن 

َ
اأ اهلِل  َم�َشاِجَد  َمَنَع 

، فالذين قالوا اتخذ اهلل واحد، هم من جملة الذين تقدم 
)171(

)114

ِذيَن  ذكرهم يف الآية ال�شابقة. ومن اأمثلة هذا يف القراآن الكرمي: )َواَلّ

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )البقرة  َحاُب الَنّ �شْ
َ

وَلِئَك اأ
ُ
ُبوا ِباآَياِتَنا اأ َكَفُروا َوَكَذّ

39( اأي وهم فيها خالدون.

****
170.  حرز الأماين، البيت: 475.

171.  حجة الفار�شي، 369/1.
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َا  َفاإِمَنّ ا 
ً
ْمر

َ
اأ ى  َذا َق�شَ َواإِ ْر�ِص 

َ
َواْلأ َماَواِت  ال�َشّ 7( قال تعاىل: )َبِديُع 

َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن( )البقرة 117(.

ورد قوله تعاىل: »كن فيكون« يف ثمانية موا�شع، اثنان منها بالرفع 

اهلِل  ِعْنَد  ِعي�َشى  َمَثَل  )اإَِنّ  الثاين:  عمران  اآل  مو�شع  وهما  اتفاقاً؛ 

ُقّ ِمْن َرِبَّك  اٍب ُثَمّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن.  احْلَ
َ
َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتر

الأنعام:  ومو�شع   ،)60-59 عمران  )اآل  يَن(  امْلُْمرَتِ ِمَن  َتُكْن  َفاَل 

ِقّ َوَيْوَم َيُقوُل ُكْن َفَيُكوُن  ْر�َص ِباحْلَ
َ

َماَواِت َواْلأ )َوُهَو اَلِّذي َخَلَق ال�َشّ

َهاَدِة َوُهَو  ِب َوال�َشّ
ْ
وِر َعامِلُ اْلَغي ُقّ َوَلُه امْلُْلُك َيْوَم ُيْنَفُخ يِف ال�شُّ َقْوُلُه احْلَ

ِبرُي( )الأنعام 73(. ِكيُم اخْلَ احْلَ

اأما املوا�شع ال�شتة املختلف فيها: فاأحدها مو�شع البقرة املذكور 

يِل  َيُكوُن  نَّى 
َ

اأ َرِبّ  )َقاَلْت  الأول:  عمران  اآل  مو�شع  والثاين  اآنفاً، 

ا 
ً
ْمر

َ
ى اأ  َيْخُلُق َما َي�َشاُء اإَِذا َق�شَ

ُ
 َقاَل َكَذِلِك اهلل

ٌ
ِني َب�َشر

ْ
َوَلٌد َومَلْ مَيْ�َش�ش

َقْوُلَنا  َا  )اإِمَنّ والثالث:   ،)47 عمران  )اآل  َفَيُكوُن(  ُكْن  َلُه  َيُقوُل  َا  َفاإِمَنّ

ْن نَُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن( )النحل 40(، والرابع: )َما 
َ
َرْدنَاُه اأ

َ
ٍء اإَِذا اأ

ْ
ِل�َشي

َلُه ُكْن  َيُقوُل  َا  َفاإِمَنّ ا 
ً
ْمر

َ
اأ ى  اإَِذا َق�شَ َحانَُه  ْ

َوَلٍد �ُشب ِمْن  ِخَذ  َيَتّ ْن 
َ
اأ هلِلِ  َكاَن 

ْن َيُقوَل َلُه 
َ
ًئا اأ

ْ
َراَد �َشي

َ
ْمُرُه اإَِذا اأ

َ
َا اأ َفَيُكوُن( )مرمي 35(، واخلام�ص: )اإِمَنّ

َفاإَِذا  َومُيِيُت  ُيْحِيي  اَلِّذي  )ُهَو  وال�شاد�ص:  )ي�ص 82(،  َفَيُكوُن(  ُكْن 

َا َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن( )غافر 68(. ا َفاإِمَنّ ً
ْمر

َ
ى اأ َق�شَ

ففي هذه املوا�شع ال�شتة قراأ ابن عامر بالن�شب، منفرداً يف اأربعة 
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 النحل وي�ص. واأما اجلمهور فقراأ 
ْ

منها، ووافقه الك�شائي يف مو�شعي

اجلميع بالرفع، قال الإمام ال�شاطبي:

....................................

ال                                 »وكن فيكون«: الن�شب يف الرفع ُكفِّ

ويف اآل عـمـراٍن يف اُلوىل ومـريـٍم

عِمال 
ُ
ول عنُه، وْهو باللفِظ اأ                              ويف الطَّ

ويف النحل مْع يا�شنَي بالعطِف ن�شُبه

)172(

                             كـفى راوياً وانقاَد معناه َيعَمال

اأحد  على  اإ�شماراً  تت�شمن  التي  اجلمهور  قراءة  بتوجيه  ولنبداأ 

احتمالني:

اإ�شمار  على   ،
)173(

يكون« »فهو  والتقدير:  م�شتاأنفة..  تكون  اأن   -

املبتداأ.

وهذا  فيها،  اإ�شمار  فال  قبلها،  »يقول«  على  عطفاً  تكون  اأو   -

الحتمال الثاين ي�شتثنى منه مو�شعا النحل وي�ص، فلي�ص فيهما يف 

حال الرفع �شوى الإ�شمار، لأن الفعل قبلهما من�شوب.

واأما قراءة ابن عامر بن�شب املوا�شع ال�شتة، فال اإ�شمار فيها واإمنا 

هي »جواب على لفظ »كن«، لأنه جاء بلفظ الأمر واإن مل يكن اأمراً 

172.  حرز الأماين، الأبيات: 475ـ476ـ477.

173.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 297/1، وتف�شري الرازي، 30/4، ومعاين القراآن لالأخف�ص الأو�شط، 

.152/1
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يف احلقيقة، ول ي�شح ن�شبه على جواب الأمر احلقيقي لأن ذلك اإمنا 

يكون على فعلني ينتظم منهما �شرط وجزاء، نحو »ائتني فاأكرمك«؛ 

اإذ املعنى: »اإن تاأتني اأكرْمك، وهنا ل ينتظم ذلك اإذ ي�شري املعنى 

.
)174(

اإن يكْن يكْن«

وعليه يكون هذا الن�شب باإ�شمار »اأن« النا�شبة.

اجلمهور يف  فوافق  العطف؛  راعى  اإمنا  اأنه  فيبدو  الك�شائي  واأما 

فعل  قبله  ما  يف  عامر  ابن  ووافق  فرفع،  مرفوع  فعل  قبله  كان  ما 

من�شوب فن�شب.

وبالن�شبة للمو�شعني املتفق على الرفع فيهما؛ فال اإ�شمار فيهما 

الأول:  ففي  تامة.  جملة  فكّونا  فاعله،  معه  ورد  منهما  كاّلً  لأن 

(: فاحلق هو الفاعل. ويف الثاين: )ُكْن َفَيُكوُن  ُقّ )ُكْن َفَيُكوُن.  احْلَ

(: فـ»قوُله« هي الفاعل. ُقّ َقْوُلُه احْلَ

وقبل اأن نغادر هذه الفقرة، ل بد اأن نقف مع الإمام ابن جماهد يف 

تخطئته لقراءة ابن عامر التي انفرد بها، حيث قال يف مو�شع البقرة: 

»فقراأ ابن عامر وحده »كن فيكوَن« بن�شب النون، قال اأبو بكر: »وهو 

، ويف مرمي: »وهذا خطاأ يف 
)176(

، ويف اآل عمران: »وهو وهم«
)175(

غلط«

، واأما مو�شع غافر فلم يذكره هو ول تلميذه الفار�شي، 
)177(

العربية«

الذي توىل تو�شيح موقف �شيخه فاأ�شهب يف ت�شعيف هذه القراءة 

174.  البحر املحيط لأبي حيان، 586/1.

175.  ال�شبعة لبن جماهد، �ص: 169.

176.  نف�شه، �ص: 206ـ207.

177.  نف�شه، �ص: 409.
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اأنه  على  الفعل  هذا  ن�شب  عامر  ابن  اأن  كالمه  وملخ�ص  وردها، 

، ولكنه فيما بعد 
)178(

جواب الأمر، بينما لفظة »كن« هنا لي�شت باأمر

رجع يتلم�ص له وجهاً كالذي وجه به اأبو حيان، وقد قدمناه.

وقد كفانا اأبو حيان موؤونة الدفاع عن هذه القراءة املتواترة؛ على 

�شدٍة يف نربته، حيث قال: »وحكى ابن عطية عن اأحمد بن مو�شى 

)هو ابن جماهد( يف قراءة ابن عامر اأنها حلن، وهذا قول خطاأ لأن 

هذه القراءة يف ال�شبعة فهي قراءة متواترة، ثم هي - بعُد - قراءة ابن 

عامر، وهو رجل عربي مل يكن ليلحن، وقراءة الك�شائي يف بع�ص 

املوا�شع، وهو اإمام الكوفيني يف علم العربية. فالقول باأنها حلن من 

اأقبح اخلطاأ املوؤّثم الذي يجر قائله اإىل الكفر؛ اإذ هو طعن على ما علم 

.
)179(

نقله بالتواتر من كتاب اهلل تعاىل«

لأنها  املوا�شع،  هذه  يف  الوقف  اأوجه  هنا  نورد  اأن  املفيد  ومن 

تختلف باختالف التقدير من اإ�شمار وعدمه.

قال الإمام الداين: )فاإمنا يقول له كن( كاٍف اإذا رفع »فيكون« 

»يقول«،  على  ُين�شق  ومل  يكون«،  »فهو  بتقدير:  ال�شتئناف،  على 

ومن قراأ »فيكون« بالن�شب على جواب الأمر بالفاء مل يقف على 

»كن«، لتعلق ما بعده به من حيث كان جواباً له )...( »فيكون«: تامٌّ 

.
)180(

على القراءتني«

***
178.  حجة الفار�شي، 371/1.

179.  البحر املحيط، 586/1.

180.  املكتفى يف الوقف والبتدا للداين، 172/1.
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�ِشِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي 
ْ
ْمِر َوامْلَي ُلونََك َعِن اخْلَ

َ
اأ

ْ
8(ـ قال تعاىل: )َي�ش

ُلونََك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل 
َ
اأ

ْ
ْكرَبُ ِمْن نَْفِعِهَما َوَي�ش

َ
ْثُمُهَما اأ ا�ِص َواإِ َوَمَناِفُع ِللَنّ

ُروَن( )البقرة 219(. ُكْم َتَتَفَكّ  َلُكُم اْلآَياِت َلَعَلّ
ُ
ُ اهلل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنِيّ

فقد  »العفو«،  وارد يف كلمة  الآية  يهمنا يف هذه  الذي  اخلالف 

يقول  اجلمهور.  بالن�شب  وقراأها  العالء  بن  عمرو  اأبو  بالرفع  قراأها 

الإمام ال�شاطبي: 

»قل العفو« للب�شريِّ رفٌع .......... 

)181(

................................                           

وقراءة اجلمهور توؤخذ من عك�ص الرفع الذي هو الن�شب، على 

ا�شطالح الناظم. على اأن الفار�شي نقل الرفع عن ابن كثري يف وجه، 

.
)182(

اإل اأنه ا�شتدرك: »والذي عليه اأهل مكة الآن الن�شب«

اخلالف بني القراءتني لي�ص يف اأ�شل الإ�شمار؛ ففي كل منهما 

اإ�شمار، ولكن اخلالف يف نوع الإ�شمار.

فعلى قراءة الرفع يكون من اإ�شمار املبتداأ اأي: »الذي ينفقون العفو«، 

« و»ذا« خربها، وهي يف مو�شع »الذي«، كاأنه 
ً
وذلك على جعل »ما« مبتداأ

.
)183(

قال: ما الذي ينفقون؟ فجاء اجلواب على معنى لفظ ال�شوؤال

181.  حرز الأماين، رقم البيت: 509.

182.  حجة الفار�شي، 434/1.

183.  معاين القراآن لالأخف�ص، 185/1.
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وحجته ورود مثل هذا الرتكيب يف قوله تعاىل: )َواإَِذا ِقيَل َلُهْم 

ِلنَي( )النحل 24(، برفع »اأ�شاطري«  َوّ
َ
�َشاِطرُي اْلأ

َ
نَْزَل َرُبُّكْم َقاُلوا اأ

َ
َماَذا اأ

.
)184(

على تقدير: الذي تزعمون اأنه اأنزله ربكم هو اأ�شاطري الأولني

اأما قراءة اجلمهور بالن�شب فامل�شمر فيها جَمٌل فعليٌة؛ اأي »ينفقون 

العفو« اأو »اأنفقوا العفو«، وذلك على جعل »ماذا« كلها ا�شما واحدا، 

مبعنى ال�شتفهام، مبنزلة »ما« اأي »اأي �شيء ينفقون«، فخرج اجلواب 

اأي�شا على لفظ ال�شوؤال من�شوبا.

وحجة اجلمهور اأي�شا من القراآن ل يف�شلها عن حجة الب�شري 

نَْزَل َرُبُّكْم 
َ
َقْوا َماَذا اأ ِذيَن اَتّ �شوى �شت اآيات، يف قوله تعاىل: )َوِقيَل ِلَلّ

 ٌ ْ
ِة َخري

َ
نَْيا َح�َشَنٌة َوَلَداُر اْلآِخر ْح�َشُنوا يِف َهِذِه الُدّ

َ
اأ ِذيَن  ِلَلّ ا  ً ْ

َقاُلوا َخري

.
)185(

ِقنَي( )النحل 30( اأي اأنزل خريا َوَلِنْعَم َداُر امْلَُتّ

***

ْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن 
َ
ْعَن اأ �شِ

ْ
9( قال تعاىل: )َواْلَواِلَداُت ُير

َوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َل 
ْ

اَعَة َوعَلى امْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ش �شَ
َّ
ن ُيِتمَّ الر

َ
َراَد اأ

َ
اأ

ِبَوَلِدِه  ُه  لَّ َمْوُلوٌد  َوَل  ِبَوَلِدَها  َواِلَدٌة  اآرَّ  ُت�شَ َل  ُو�ْشَعَها  اإِلَّ  نَْف�ٌص  ُتَكلَُّف 

ْنُهَما َوَت�َشاُوٍر  ا�ٍص مِّ
َ
اًل َعن َتر َراَدا ِف�شَ

َ
َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفاإِْن اأ

ُكْم 
ْ
ْوَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلي

َ
ُعوْا اأ �شِ رَتْ ْ

ن َت�ش
َ
ْ اأ َردمتُّ

َ
ِهَما َواإِْن اأ

ْ
َفاَل ُجَناَح َعَلي

184.  حجة ابن زجنلة، 133/1.

185.  نف�شه، 1/ 133.
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َتْعَمُلوَن  مِبَا   
َ
نَّ اهلل

َ
اأ َواْعَلُموْا   

َ
ُقوْا اهلل َواتَّ ِبامْلَْعُروِف  ُتم 

ْ
اآَتي اآ  مَّ ْمُتم  اإَِذا �َشلَّ

رٌي( )البقرة 233(. َب�شِ

ُبو 
ْ
َير َفال  ا�ِص  النَّ ْمَواِل 

َ
اأ ُبَو يف 

ْ
رَي لِّ بًا  رِّ ن  مِّ ُتم 

ْ
اآَتي )َوَما  تعاىل:  وقال 

ِعُفوَن(  ْوَلِئَك ُهُم امْلُ�شْ
ُ
ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهلِل َفاأ ُتم مِّ

ْ
ِعنَد اهلِل َوَما اآَتي

)الروم 39(.

اختلفوا يف قوله تعاىل: »اآتيتم« يف الآيتني:

فقراأها ابن كثري: »اأتيتم« بالق�شر. 

وقراأها اجلمهور: »اآتيتم« باملد.

قال الإمام ال�شاطبي: 

وقـ�شـُر »اأتيـتم ِمـن ربـاً« و»اأتيتـُم«

)186(

                         هـنا: دار وجـهـاً لي�ص اإل مبجـال

يف كلتا القراءتني اإ�شمار ولكن التقدير يختلف؛

ففي قراءة اجلمهور اإ�شمار مفعويْل »اآتيتم« مبعنى اأعطيتم؛ »فهي 

والآخر  املو�شولة،  »ما«  على  يعود  �شمري  اأحدهما  لثنني  تتعدى 

»هن«  فـ  اإياه،  اآتيتموهن  ما  والتقدير:  املرا�شع،  على  يعود  �شمري 

.
)187(

املفعول الأول، والعائد هو الثاين«

وعليه  به«،  »جئتم  مبعنى  تكون  اأن  فيحتمل  الق�شر  قراءة  واأما 

186.  حرز الأماين، رقم البيت: 512.

187.  الدر امل�شون لل�شمني احللبي، 474/1.
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يكون فيه اإ�شمار العائد املجرور بحرف اجلر، »والتقدير: اإذا �شلمتم 

، ويحتمل اأن يكون مبعنى »فعلتم«، كقول زهري: 
)188(

ما اأتيتم به«

ومـا كــان من خـيـٍر اأتـوه فـاإنـمـا 

 
)189(

                        تـوارَثـه اآبـاُء اآبـائـهــم قــبـُل

والتقدير: ما اأتيتم نقده اأو اإعطاءه، فحذف امل�شاف واأقيم امل�شاف 

ثم  جئتموه،  اأي  »اأتيتموه«  ف�شار:  املو�شول،  عائُد  وهو  مقامه،  اإليه 

.
)190(

حذف عائد املو�شول«

***

ًة  يَّ
َو�شِ ْزَواًجا 

َ
اأ َوَيَذُروَن  ِمنُكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ ِذيَن  )َوالَّ تعاىل:  قال   )10

ُكْم 
ْ
ْجَن َفاَل ُجَناَح َعَلي

َ
اٍج َفاإِْن َخر

َ
َ اإِْخر ْ

ْوِل َغري َتاًعا اإِىل احْلَ ْزَواِجِهم مَّ
َ
أ لِّ

ْعُروٍف َواهلُل َعِزيٌز َحِكيٌم( )البقرة 240(. نُف�ِشِهنَّ ِمن مَّ
َ
يف َما َفَعْلَن يِفَ اأ

وقراأ  بالرفع،  »و�شية«  والك�شائي:  و�شعبة  كثري  وابن  نافع  قراأ 

الباقون »و�شية« بالن�شب، قال الإمام ال�شاطبي: 

ً
ه ِر�شـى ميِّ ْ

»و�شـيًة« ارفْع �شـفُو ِحر

)191(

................................                       

188.  حجة ابن زجنلة، �ص: 137.

189.  الديوان، 115.

190.  الدر امل�شون، لل�شمني احللبي، 475/1.

191.  حرز الأماين، رقم البيت: 514. 
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فيه،  اإ�شمار  اأحدها ل  اأوجه،  فيها عدة  الرفع؛  لقراءة  فبالن�شبة 

 خرُبه: »لأزواجهم«، واأما على الإ�شمار فيمكن 
ً
وهو اأن تكون مبتداأ

اإعرابها: مبتداأ خربه م�شمر، تقديره: »فعليهم«، اأو تعرب نائب فاعل، 

.
)192(

والتقدير: »كتب عليهم و�شية«

التقديرات،  اختالف  على  الإ�شمار  ففيها  الن�شب  قراءة  واأما 

الذين  األزم  اأو  الذين  وْليو�ِص  اأن يقدر:  اإما  نا�شب؛  وامل�شمر فعل 

.
)193(

يتوفون و�شية، اأو »يو�شون و�شية«

***

اِعَفُه  �ًشا َح�َشًنا َفُي�شَ
ْ
 َقر

َ
ن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُص اهلل 11( قال تعاىل: )مَّ

َجُعوَن( )البقرة 245(، 
ْ
ِه ُتر

ْ
َلي �ُشُط َواإِ

ْ
اهلُل  َيْقِب�ُص َوَيب َعاًفا َكِثرَيًة َوَ �شْ

َ
َلُه اأ

اِعَفُه َلُه َوَلُه  �ًشا َح�َشًنا َفُي�شَ
ْ
اهلَل  َقر

َ
وقال تعاىل: )َمن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُص 

 َكِرمٌي( )احلديد 10(.
ٌ
ْجر

َ
اأ

قراأ »ي�شعفه« بالرفع والت�شديد: ابن كثري

وقراأ »ي�شاعُفه« بالرفع واملد: نافع واأبو عمرو والأخوان.

َفه« بالت�شديد والن�شب ابن عامر. وقراأ »ي�شعِّ

وقراأ »ي�شاعَفه« بالن�شب واملد: عا�شم.

قال الإمام ال�شاطبي:

192.  تف�شري الرازي، 171/1، والدر امل�شون، 502/1.

193.  تف�شري الرازي، 170/3.
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»ي�شاعَفه« ارفْع يف احلـديد وهـاُهنا

ال                             �شـما �شكره، والعنُي يف الكل ُثقِّ

.............. 
ْ
كـمـا دار، واْقـ�شــر

)194(

................................                           

جهة  هي  تعنينا  التي  ولكن  للخالف،  جهتان  الكلمة  ففي 

الإعراب؛ الرفع والن�شب.

اأما الن�شب فهو على جواب ال�شتفهام يف قوله تعاىل: »من ذا 

.
)195(

الذي...«

يكون  اأن  وهو  فيه،  اإ�شمار  ل  اأحدهما  وجهان  ففيه  الرفع  واأما 

معطوفاً على »يقر�ص«.

والوجه الثاين فيه الإ�شمار، وذلك اأن يكون كالما م�شتاأنفا، اأي 

.
)196(

»فهو ي�شاعفه«. وعلى هذا الوجه يكون فيه اإ�شمار املبتداأ

 ***

 ِمَن 
َ

 َوَذُروا َما َبِقي
َ
ُقوا اهلل ِذيَن اآَمُنوا اَتّ َها اَلّ ُيّ

َ
12( قال تعاىل: )َيا اأ

ِمِننَي( )البقرة 279(. َبا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤْ ّ
الِر

باملد وك�شر  »فاآذنوا«  قراأ عا�شم من رواية �شعبة والإمام حمزة: 

194.  حرز الأماين، رقم البيت: 517.

195.  حجة ابن زجنلة، �ص: 139.

196.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 334/1.
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الذال. وقراأ الباقون بفتح الذال وهمز �شاكن بدون مد، وهم على 

اأ�شولهم يف الهمز. قال الإمام ال�شاطبي:

 �شفا
ً
 فتى

ْ
وُقْل »فاأَذُنوا« باملدِّ واك�شر

)197(

................................                           

ففي قراءة اجلمهور ل اإ�شمار، لأن املعنى: »فاعلموا اأنتم«، ويف 

قراءة �شعبة وحمزة اإ�شمار مفعول به، والتقدير: فاآذنوهم، اأي اأعلموهم، 

. وقد اأثبت هذا املفعول املحذوف هنا 
)198(

»فاملفعول هنا حمذوف«

يف قوله تعاىل: )َفُقْل اآَذنُْتُكْم َعَلى �َشَواٍء( )الأنبياء 109(

***

ِذيَن اآَمُنوْا اإَِذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن اإِىل  َها الَّ يُّ
َ
13-14( قال تعاىل: )َيا اأ

َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَل َياأَْب َكاِتٌب 
ْ
ي ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بَّ �َشمًّ َجٍل مُّ

َ
اأ

 
َ
ِق اهلل قُّ َوْلَيتَّ ِه احْلَ

ْ
 َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلي

ُ
َمُه اهلل ْن َيْكُتَب َكَما َعلَّ

َ
اأ

ِعيًفا  ْو �شَ
َ
قُّ �َشِفيًها اأ ِه احْلَ

ْ
ًئا َفاإن َكاَن الَِّذي َعَلي

ْ
 ِمْنُه �َشي

ْ
َخ�ص

ْ
ُه َوَل َيب َربَّ

ُه ِباْلَعْدِل َوا�ْشَت�ْشِهُدوْا �َشِهيَدْيِن  ن مُيِلَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُّ
َ
َتِطيُع اأ

ْ
ْو َل َي�ش

َ
اأ

ِمَن  ْوَن  �شَ
ْ
َتر مِمَّن  َتاِن 

َ
اأ
َ
َواْمر ُجٌل 

َ
َفر َرُجَلنْيِ  َيُكونَا   ْ َفاإِن ملَّ َجاِلُكْم  رِّ من 

197.  حرز الأماين، رقم البيت: 539.

198.  الدر امل�شون، 640/1.
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َياأَْب  َوَل  ى 
َ
ْخر

ُ
الأ اإِْحَداُهَما   

َ
ر َفُتَذكِّ اإْْحَداُهَما  لَّ  َت�شِ ن 

َ
اأ َهَداء  ال�شُّ

اإِىل  َكِبرًيا  و 
َ
اأ ِغرًيا  �شَ َتْكُتُبْوُه  ن 

َ
اأ ُمْوْا 

َ
اأ

ْ
َت�ش َوَل  ُدُعوْا  َما  اإَِذا  َهَداء  ال�شُّ

ن 
َ
َتاُبوْا اإِلَّ اأ

ْ
لَّ َتر

َ
ْدنَى اأ

َ
َهاَدِة َواأ ْقوُم ِلل�شَّ

َ
ْق�َشُط ِعنَد اهلِل َواأ

َ
َجِلِه َذِلُكْم اأ

َ
اأ

لَّ َتْكُتُبوَها 
َ
ُكْم ُجَناٌح اأ

ْ
�َص َعَلي

ْ
َنُكْم َفَلي

ْ
ًة ُتِديُرونََها َبي

َ
ر اَرًة َحا�شِ َتُكوَن جِتَ

اآرَّ َكاِتٌب َوَل �َشِهيٌد َواإِن َتْفَعُلوْا َفاإِنَُّه ُف�ُشوٌق  �ْشِهُدْوْا اإَِذا َتَباَيْعُتْم َوَل ُي�شَ
َ
َواأ

ٍء َعِليٌم( )البقرة 282(.
ْ

 ِبُكلِّ �َشي
ُ
 َواهلل

ُ
ُمُكُم اهلل  َوُيَعلِّ

َ
ُقوْا اهلل ِبُكْم َواتَّ

به يف  �شبيهاً  مو�شعاً  املو�شع  هذا  مع  ذكر  ال�شاطبي  اإن  وحيث 

ِذيَن  َها الَّ يُّ
َ
الن�شاء، فال بد من ذكره هنا، وذلك يف قوله تعاىل: )َيا اأ

ا�ٍص 
َ
اَرًة َعن َتر ن َتُكوَن جِتَ

َ
لَّ اأ َنُكْم ِباْلَباِطِل اإِ

ْ
ْمَواَلُكْم َبي

َ
اآَمُنوْا َل َتاأُْكُلوْا اأ

 َكاَن ِبُكْم َرِحيًما( )الن�شاء 29(.
َ
نُف�َشُكْم اإِنَّ اهلل

َ
نُكْم َوَل َتْقُتُلوْا اأ مِّ

و»حا�شرة«،  »جتارة«  بن�شب  وحده  عا�شم  قراأ  البقرة  مو�شع  يف 

وقراأ الباقون بالرفع.

ويف مو�شع الن�شاء قراأ الكوفيون بن�شب »جتارة« والباقون بالرفع. 

قال الإمام ال�شاطبي:

�شـا ثوى »جتارًة« ان�شْب رفَعه يف النِّ

)199(

                           و»حـا�شـرًة« مْعها هـنا عـا�شـٌم تال

فاأما قراءة الرفع فعلى اأّن »كان« تامة مبعنى: »اأن تقع جتارة«.

199.  حرز الأماين: رقم البيت: 542.
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واأما قراءة الن�شب ففيها اإ�شمار ا�شم كان، وتقديُره: اإما »املبايعة« 

.
)200(

املفهومة من الآيات ال�شابقة، واإما »اإل اأن تكون التجارُة جتارًة«

***
ُدوْا 

ْ
ْر�ِص َواإِن ُتب

َ
َماواِت َوَما يف الأ ِ ما يف ال�شَّ

ِّ
15(  قال تعاىل: )هلل

ُب َمن   َفَيْغِفُر مِلَن َي�َشاء َوُيَعذِّ
ُ
ُكم ِبِه اهلل

ْ
ْو ُتْخُفوُه ُيَحا�ِشب

َ
نُف�ِشُكْم اأ

َ
َما يف اأ

( )البقرة 284(.
ٌ
ٍء َقِدير

ْ
 َعَلى ُكلِّ �َشي

ُ
َي�َشاء َواهلل

قراأ ابن عامر وعا�شم: »فيغفر ويعذب« بالرفع يف الفعلني.

وقراأ الباقون بجزم الفعلني. يقول الإمام ال�شاطبي: 

....................................

« مْع »يعذْب« �شما الُعال 
ْ
                            ... و»يغفر

�شــذى الـجـزِم .................. 

)201(

................................                            

كم« الذي هو جواب ال�شرط، 
ْ
فمن جزم عطفهما على »يحا�شب

يف  كما   ،
)202(

يغفر... فهو  والتقدير:  ؛ 
ً
مبتداأ اأ�شمر  فقد  رفع  ومن 

الفقرة ال�شابقة.

***

200.  - املحرر الوجيز لبن عطية، 282/1.

201.  حرز الأماين، رقم البيت: 543 و544.

202.  حجة ابن زجنلة 152.

����� ������ �����.indd   117 9/14/14   1:56:15 PM

 



118

�سورة �آل عمر�ن

ْوُلوْا 
ُ
َواأ َوامْلاََلِئَكُة  ُهَو  اإِلَّ  اإَِلـَه  َل  نَُّه 

َ
اأ  

ُ
اهلل )�َشِهَد  تعاىل:  قال   )16

يَن ِعنَد اهلِل  ِكيُم اإِنَّ الدِّ ِط َل اإَِلـَه اإِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ
ْ

اْلِعْلِم َقاِئَماً ِباْلِق�ش

َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  اإِلَّ  اْلِكَتاَب  ْوُتوْا 
ُ
اأ ِذيَن  الَّ اْخَتَلَف  َوَما  الإِ�ْشاَلُم 

�َشاِب(  احْلِ �َشِريُع   
َ
اهلل َفاإِنَّ  اهلِل  ِباآَياِت   

ْ
َيْكُفر َوَمن  َنُهْم 

ْ
َبي َبْغًيا  اْلِعْلُم 

)اآل عمران 19-18(.

انفرد الإمام الك�شائي بفتح الهمزة من »اإن«، وك�شرها الباقون. 

قال الإمام ال�شاطبي: 

....................................

 
)203(

ـال                             ...... »اإنَّ الديَن« بالفتح ُرفِّ

للجملة  وتاأكيدا  ا�شتئنافا  ذلك  يكون  اجلمهور  قراءة  فعلى 

، ول اإ�شمار فيه.
)204(

الأوىل

وعلى قراءة الك�شائي ففيها اأوجه:

203.  حرز الأماين، رقم البيت: 548.

204.  البحر املحيط، 67/3.
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اإل  اأن تكون اجلملة بدًل من اجلملة قبلها »فال يكون فيه  منها 

، اأو يكون 
)205(

اإ�شمار الباء قبل »اأن«، وهي م�شمرة اأي�شاً مع الأوىل«

معطوف  م�شمر  لفعل  مفعوًل  والفعِل  »اأن«  من  املن�شبك  امل�شدر 

، اأو »يكون 
)206(

على اجلملة ال�شابقة، والتقدير: »و�شهد اأن الدين ...«

الكالم يف مو�شع املعمول لـ »احلكيم« مع اإ�شقاط حرف اجلر، اأي 

وال�شميع  كالعليم  للمبالغة،  فعيل  احلكيم  لأن  الدين...«،  بـ»اأن 

.
)207(

واخلبري... والتقدير: ل اإله اإل هو احلاكم باأن الدين...«

فقراءة الك�شائي -اإذن- اإما اأن تكون على اإ�شمار حرف اجلر اأو 

اإ�شمار الفعل.

***

َوالإِجِنيَل   ْوَراَة  َوالتَّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  ُمُه  )َوُيَعلِّ تعاىل:  قال   )17

ْخُلُق 
َ
ين اأ

َ
بُِّكْم اأ ن رَّ ين َقْد ِجْئُتُكم ِباآَيٍة مِّ

َ
اِئيَل اأ

َ
َوَر�ُشوًل اإِىل َبِني اإِ�ْشر

ْبِرُئ 
ُ
ِباإِْذِن اهلِل َواأ ا  ً ْ

نُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطري
َ
ِ َفاأ ْ

ري َئِة الطَّ
ْ
نِي َكَهي َن الطِّ َلُكم مِّ

َوَما  َتاأُْكُلوَن  مِبَا  ُئُكم  نَبِّ
ُ
َواأ اهلِل  ْذِن  ِباإِ امْلَْوَتى  ْحِيـي 

ُ
َواأ �َص 

َ
ْبر

َ
والأ الأْكَمَه 

وؤِْمِننَي(  مُّ ُكنُتم  اإِن   
ْ
ُكم لَّ لآَيًة  َذِلَك  يف  اإِنَّ   

ْ
وِتُكم

ُ
ُبي يف  وَن 

ُ
ِخر َتدَّ

)اآل عمران 49(.

قال  بالفتح،  الباقون  وقراأ  الهمزة،  بك�شر  اأخلق«  »اإين  نافع:  قراأ 

الإمام ال�شاطبي: 

205.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 364/1.

206. حجة ابن زجنلة، �ص: 158.

207.  انظر: البحر املحيط، 69/3.
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........................................

)208(

                               وبالك�شر »اأيّن اأخلُق« اعتاد اأف�شال

اأما قراءة نافع فيحتمل اأن تكون من اإ�شمار القول؛ اأي: ور�شول 

اإىل بني اإ�شرائيل يقول لهم اإين )...( اأو تكون على التف�شري لالآية، 

.
)209(

اأو على ال�شتئناف

واأما قراءة اجلمهور فيمكن اأن تكون من اإ�شمار املبتداأ، والتقدير: 

قوله  اأو من  الآية  اأن تكون بدل من  اأخلق..، ويحتمل  اأين  والآية 

»اأين قد جئتكم«.

الآية،  يف  الوقف  اختالُف  التقديرات  اختالف  على  ويرتتب 

مما  قطعها  اإذا  بها، هذا  وابتداأ  قبلها  الهمزة وقف  بك�شر  قراأ  »من  فـ 

قبلها وا�شتاأنفها، فاإن جعلها تف�شريا لالآية مل يقف قبلها ول يبداأ بها 

. واأما من قراأ 
)210(

لتعلقها بها تعلق ال�شفة باملو�شوف من جهة البيان«

.
)211(

بالفتح فعلى البدلية »مل يقف قبلها ول يبداأ بها«

وعلى هذا الوجه اقت�شر الداين، وميكن اأن ن�شيف اأنه على وجه 

الإ�شمار يوقف قبلها ويبتداأ بها.

***

208.  حرز الأماين، رقم البيت: 557.

209.  البحر املحيط، 163/3.

210.  املكتفى يف الوقف والبتدا لالإمام الداين، 201.

211.  نف�شه.
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َة  ُبوَّ ْكَم َوالنُّ  اْلِكَتاَب َواحْلُ
ُ
ن ُيوؤِتَيُه اهلل

َ
18( قال تعاىل: )َما َكاَن ِلَب�َشٍر اأ

نَي مِبَا  اِنيِّ ا�ِص ُكوُنوْا ِعَباًدا يل ِمن ُدوِن اهلِل َوَلـِكن ُكوُنوْا َربَّ ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّ

ُموَن اْلِكَتاَب َومِبَا ُكنُتْم َتْدُر�ُشوَن( )اآل عمران 79(. ُكنُتْم ُتَعلِّ

قراأ نافع وابن كثري واأبو عمرو: »تعلمون« بفتح ف�شكون وفتح الالم 

م�شددا.  الالم  وك�شر  ففتح  ب�شم  »تعلمون«  الباقون:  وقراأ  خمففا، 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

ْك »َتعَلمون الكتاب« مع مَّ وحرِّ و�شُ

)212(

                       م�شـددٍة مـن بعـُد بالكـ�شـر ُذلِّـال

فالقراءة الأوىل ل اإ�شمار فيها لأن الفعل لزم. 

واأما القراءة الثانية ففيها اإ�شمار املفعول به، اأي: »ُتعلمون النا�َص 

.
)213(

الكتاَب«

واحتج  »َتدُر�شون«،  مثل  باأنها  الأوىل  القراءة  اأ�شحاب  احتج 

اأبلغ يف املدح من العلم، لأن املعلم ل يكون  باأن التعليم  الآخرون 

معلماً حتى يكون عاملاً.

***

212.  حرز الأماين، رقم البيت: 563.

213.  حجة ابن زجنلة، 167.
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َهـَذا  َفْوِرِهْم  ن  مِّ َوَياأُْتوُكم  ُقوْا  َوَتتَّ وْا  رِبُ َت�شْ اإِن  )َبَلى  تعاىل:  قال   )19

ِمنَي( )اآل عمران 125(. َن امْلاَلآِئَكِة ُم�َشوِّ مُيِْدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْم�َشِة اآلٍف مِّ

وقراأ  الواو،  بك�شر  مني«  »م�شوِّ وعا�شم  عمرو  واأبو  كثري  ابن  قراأ 

الباقون بفتح الواو. قال ال�شاطبي: 

ميــ وحقُّ ن�شرٍي ك�شُر واِو »م�شوِّ

)214(

                                 ــن« ......................

م  »�شوَّ ِمن  الفاعل؛  ا�شم  �شيغة  على  جاءت  الأوىل  فالقراءة 

ال�شاة وغرِيها،  »العالمة تكون على  له �شومة، وهي  ال�شيَء« جعل 

. وعلى هذا يكون يف الآية 
)215(

يجعل عليها لون يخالف لونها لُتعرف«

مني اأنف�َشهم. مني خيوَلهم اأو م�شوِّ اإ�شمار املفعول به، والتقدير: م�شوِّ

عمري  »عن  الطربي:  رواه  مبا  القراءة  هذه  اأ�شحاب  احتج  وقد 

يوَم  -يعني  ليومئذ  ال�شوُف  كان  ما  اأوَل  اإن  قال:  اإ�شحاق  بن 

املالئكة  فاإن  موا  »ت�شوَّ و�شلم:  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  قال  بدر- 

بعمائم  متعممني  نزلوا  املالئكة  »اأن  الوارد  وبالأثر   ،
)216(

مت« ت�شوَّ قد 

فيكونوا  مني  معمَّ يقل  ومل  اإليهم  العتمام  اإ�شافة  اخلرب  ففي  �شفر«، 

.
)217(

مفعولني

214.  حرز الأماين، رقم البيت: 369.

215.  البحر املحيط، 127/3.

216.  تف�شري الطربي: 427/3، واحلديث مر�شل لأن عمريا تابعي، وقال ابن معني ثقة، وقال اأي�شا: 

ل ي�شاوي حديثه �شيئاً، ولكن يكتب حديثه.

217.  حجة ابن زجنلة، 173.
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قدرناه  اإذا  اأما  »اأنف�َشهم«،  امل�شمر  املفعول  تقدير  اإذا جعلنا  هذا 

 
َ

نوا�شي موا  �شوَّ »كانوا  جماهد:  قول  لذلك  في�شهد  »خيلهم«، 

معلِّمني،  مني:  »م�شوِّ اأي�شا:  وقوله   ،
)218(

الأبي�ص« ال�شوَف  خيولهم 

وذلك  العهن،  اأو  ال�شوف  فيها  ونوا�شيها،  خيلهم  اأذناب  جمزوزًة 

.
)219(

الت�شومي«

واأما قراءة الفتح فجاءت على �شيغة ا�شم املفعول ول اإ�شمار فيه، 

اأنه جعلهم يجولون  مهم اهلل تعاىل، مبعنى  ومعناه: مر�َشلني »اأي �شوَّ

.
)220(

ويجرون للقتال«

***

َها  �شُ
ْ
َعر ٍة  َوَجنَّ بُِّكْم  رَّ ن  مِّ ٍة 

َ
َمْغِفر اإِىل  )و�َشاِرُعوْا  تعاىل:  قال   )20

ِقنَي( )اآل عمران 133(. ْت ِلْلُمتَّ ِعدَّ
ُ
ْر�ُص اأ

َ
َماَواُت َوالأ ال�شَّ

قراأ نافع وابن عامر »�شارعوا« من غري واو قبل الأمر، وقراأ الباقون 

بالواو. قال الإمام ال�شاطبي: 

........................................

 
)221(

                              قل »�شارعوا« ل واَو قبُل كما اجنلى

218.  نف�شه.

219.  تف�شري الطربي، 427/3.

220.  البحر املحيط، 335/3.

221.  حرز الأماين، البيت ال�شابق.
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ففي قراءة نافع وابن عامر اإ�شماُر حرٍف هو واو العطف، وحجتهما 

هي موافقة م�شحفيهما، اإ�شافًة اإىل »اأن اجلملة الثانية م�شتغنية عن 

)�شَيقولوَن  تعاىل:  كقوله  الأوىل  باجلملة  للتبا�شها  بالواو،  عطفها 

»�شارعوا«  قوله  فجعل   ،
)222(

»)22 )الكهف  كلُبُهْم(  رابُعُهْم  ثالثٌة 

وقوله »اأطيعوا اهلل« كال�شيء الواحد، ولقرب كل واحد منهما من 

.
)223(

الآخر يف املعنى اأ�شقط العاطف

والواو  للم�شاحف الأخرى،  اأي�شا موافقة  الواو فهي  قراءة  واأما 

.
)224(

فيها للعطف. والتقدير: واأطيعوا اهلل والر�شول و�شارعوا

وقد تقدم نظري هذه امل�شاألة يف الفقرة »6«.

***

222.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 383/1.

223.  تف�شري الرازي، 5/5.

224.  نف�شه.
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�سورة �لن�ساء

َحظِّ  ِمْثُل  َكِر  ِللذَّ ْوَلِدُكْم 
َ
اأ يف   

ُ
اهلل يُكُم  )ُيو�شِ تعاىل:  قال   )21

َك َواإِن َكانَْت َواِحَدًة  َ
نَثَينْيِ َفاإِن ُكنَّ ِن�َشاء َفْوَق اْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتر

ُ
الأ

ُف...( )الن�شاء 11(. �شْ َفَلَها النِّ

الإمام  يقول  بن�شبها.  والباقون  »واحدة«،  برفع  نافع  الإمام  قراأ 

ال�شاطبي: 

......................................

 
)225(

                            ........ نافٌع بالرفع »واحدة« جال

فعلى قراءة نافع تعترب »كان« تامة و»واحدة« فاعلها، ول اإ�شمار. 

وعلى قراءة اجلمهور »كان« ناق�شة و»واحدة« خربها، وا�شمها م�شمر، 

البنت  كانت  اإن  اأو   ،
)226(

واحدة املرتوكة  كانت  واإن  تقديره: 

.
)227(

واحدة

225.  حرز الأماين، رقم البيت، 588.

226.  حجة الفار�شي، 69/2، واملو�شح لبن اأبي مرمي، 405/1.

227.  حجة ابن زجنلة، �ص: 192.
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وحجة اجلمهور ت�شبيه اجلملة مبا قبلها: اأي قوله تعاىل: )فاإن كن 

ن�شاء(. وقد تقدم نظري هذه الآية يف الفقرة »13«.

 ***

َينِكَح  ن 
َ
اأ َطْوًل  ِمنُكْم  َتِطْع 

ْ
َي�ش  ْ ملَّ )َوَمن  تعاىل:  قال  22ـ23( 

امْلُوؤِْمَناِت  َفَتَياِتُكُم  ن  مِّ مْيَاُنُكم 
َ
اأ َمَلَكْت  ا  مِّ َفِمن  امْلُوؤِْمَناِت  َناِت  امْلُْح�شَ

ْهِلِهنَّ َواآُتوُهنَّ 
َ
ن َبْع�ٍص َفانِكُحوُهنَّ ِباإِْذِن اأ ُكم مِّ ْعَلُم ِباإِميَاِنُكْم َبْع�شُ

َ
 اأ

ُ
َواهلل

ْخَداٍن 
َ
اأ ِخَذاِت  ُمتَّ َ ُم�َشاِفَحاٍت َوَل  ْ

َناٍت َغري �شَ ِبامْلَْعُروِف حُمْ ُجوَرُهنَّ 
ُ
اأ

َناِت ِمَن  ُف َما َعَلى امْلُْح�شَ ِهنَّ ِن�شْ
ْ
َتنْيَ ِبَفاِح�َشٍة َفَعَلي

َ
نَّ َفاإِْن اأ ْح�شِ

ُ
َفاإَِذا اأ

 
ُ
ُكْم َواهلل ٌ لَّ ْ

وْا َخري رِبُ ن َت�شْ
َ
 اْلَعَنَت ِمْنُكْم َواأ

َ
اْلَعَذاِب َذِلَك مِلَْن َخ�ِشي

ِحيٌم( )الن�شاء 25(. َغُفوٌر رَّ

يف هذه الآية مو�شعان من الإ�شمار:

اأحدهما يف »املح�شنات«؛ حيث قراأ الإمام الك�شائي »املح�شنات« 

القراآن،  جميع  يف  ال�شاد  بك�شر  بالتنكري  »وحم�شنات«  بالتعريف 

�شوى املو�شع الأول يف الآية التي قبل هذه، فقراأه بالفتح.

وقراأ اجلمهور بالفتح مطلقاً.

فاإن املوؤلفني عادة يذكرون  اأن املو�شع الأول متفق عليه،  ورغم 

حمل  هو  لأنه  الثاين  املو�شع  يف  ذكره  ف�شلت  وقد  عنده  اخلالف 

ال�شاهد.
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يقول الإمام ال�شاطبي: 

ناٍت« فاك�شِر ال�شاَد راوياً  ويف »حْم�شَ

)228(

ل  له غرَي اأوَّ
ْ
نات« اك�شر                          ويف »املح�شَ

وقد وردت »املح�شنات« يف �شبعة موا�شع: 

· الن�شاء، الآية: 24.
· الن�شاء، الآية: 25 )مرتني(. 

· املائدة، الآية: 5 )مرتني(. 
· النور، الآية: 4.

· النور، الآية: 25.
ووردت »حم�شنات« يف مو�شع واحد يف اآيتنا التي بني اأيدينا.

الفاعل،  ا�شم  ال�شاد على �شيغة  جاءت قراءة الك�شائي بك�شر 

نات اأنف�شهن بالعفاف  وقد اأ�شمر بعدها املفعول به، والتقدير: املح�شِ

اأو التزوج، تقول العرب: اأح�شنت املراأة فهي حم�شنة اإذا حفظت 

.
)229(

نف�شها وفرجها

واأما قراءة اجلمهور فعلى ا�شم املفعول، اأي املح�شنات من قبل 

به  املراد  لأن  الأول  املو�شع  يف  الفتح  على  اتفقوا  وقد  اأزواجهن، 

املتزوجات؛ »بدليل اأنه تعاىل عطف املح�شنات على املحرمات، فال 

228.  حرز الأماين، البيت رقم: 596.

229.  حجة ابن زجنلة، �ص: 196.
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والعفاف  اأن احلرية  للحرمة، ومعلوم  �شببا  الإح�شان  واأن يكون  بد 

والإ�شالم ل تاأثري له يف ذلك، فوجب اأن يكون املراد منه املتزّوجة؛ 

.
)230(

لأن كون املراأة ذات زوج له تاأثري يف كونها حمرمة على الغري«

�شعبة  قراأها  فقد  »اأح�شن«  تعاىل:  قوله  هو  الثاين  واملو�شع 

ح�شن« بفتح الهمزة وال�شاد على البناء للمعلوم، وكما 
َ
والأخوان: »اأ

فعلوا يف »اأحل« التي قبلها.

ال�شاطبي  جمع  ولهذا  الفعلني،  يف  وك�شر  ب�شم  الباقون  وقراأ 

الكلمتني يف قوله: 

« �شحــاُبه حـلَّ
َ
 يف »اأ

ٌ
و�شـمٌّ وك�شـر

)231(

« عن نفر الُعال ح�شنَّ
َ
                        ُوجوٌه، ويف »اأ

والذي يهمنا هو فعل »اأح�شن«؛ حيث اإنه على قراءة »�شحبة« 

فعلى  فعلها،  هو  اإذ  »املح�شنات«،  ال�شابقة  بالكلمة  �شبيها  يكون 

اأنف�شهن  هذا يكون فيه اإ�شمار املفعول به، والتقدير: »فاإذا اأح�شن 

.
)232(

بالتزويج«

واأما على قراءة اجلمهور باإ�شناد الفعل للمجهول، فال اإ�شمار فيه، 

واإمنا ال�شمري امل�شترت قائم مقام الفاعل.

***
230.  تف�شري الرازي، 41/10.

231.  حرز الأماين، رقم البيت: 597.

232.  البحر املحيط، 599/3.
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َح�َشَنًة  َتُك  َواإِْن  ٍة  َذَرّ ِمْثَقاَل  َيْظِلُم  َل   
َ
اهلل )اإَِنّ  تعاىل:  قال   )24

ا َعِظيًما( )الن�شاء 40(.
ً
ْجر

َ
اِعْفَها َوُيوؤِْت ِمْن َلُدنُْه اأ ُي�شَ

الإمام  قال  بالن�شب.  والباقون  »ح�شنة«،  برفع  احلرميان  قراأ 

ال�شاطبي: 

 رفٍع ..........
ُّ

ويف »ح�شنْه« ِحرِمي

)233(

...............................                             

فعلى قراءة احلرميني »كان« تامٌة و»ح�شنٌة« فاعُلها، فال اإ�شمار.

وعلى قراءة اجلمهور »ح�شنة« خرب كان، اأ�شمر ا�شمها، والتقدير: 

واإن تكن الذرة ح�شنة.

وهذه الفقرة مثل �شابقتها.

***

233. حرز الأماين، رقم البيت: 600.

����� ������ �����.indd   129 9/14/14   1:56:16 PM

 



130

�سورة �ملائدة

ْق�َشُموا 
َ
اأ ِذيَن  اَلّ َلِء  َهوؤُ

َ
اأ اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ )َوَيُقوُل  تعاىل:  قال   )25

َبُحوا َخا�ِشِريَن(  �شْ
َ
َفاأ ْعَماُلُهْم 

َ
اأ مَلََعُكْم َحِبَطْت  اإِنَُّهْم  مْيَاِنِهْم 

َ
اأ ِباهلِل َجْهَد 

)املائدة 53(.

امل�شاحف،  القراءة وخالف  فيه خالف  مما اجتمع  املو�شع  هذا 

اأول الآية، والباقون  نافع وابن كثري وابن عامر بغري واو يف  فقد قراأ 

الب�شري  قراأ  اأخرى  ناحية  ومن  والكوفيون.  الب�شري  وهم  بالواو، 

بن�شب الالم ِمن »يقول« والباقون برفعها. يقول الإمام ال�شاطبي: 

وقبل »يقـول« الواُو غ�شـٌن، وراِفـٌع

)234(

                            �شوى ابِن الَعال ..............

وقد �شبق نظري هذه الآية يف الفقرة »6« والفقرة »19«.

يف  لأنه  بالواو  اأخرى  على  جملة  عطف  اجلمهور  قراءة  ففي 

م�شاحفهم.

234.  حرز الأماين، رقم البيت: 600.
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اجلملة  لأن يف  العطف،  اإ�شماُر حرف  والبَننْي  نافع  قراءة  ويف 

الثانية مالب�شة للجملة الأوىل؛ ذلك لأن »الذين ي�شارعون« وقالوا 

الذين  )اأهوؤلء  فيهم:  قيل  الذين  هم  و»ي�شبحوا«،  »نخ�شى«، 

.
)235(

اق�شموا(«

الب�شري-  قراءة  -اأي  ن�شبها  على  اأما  »يقول«،  رفع  على  هذا 

عطفاً  »يقول«  فن�شب  فقط،  الفعل  على  الفعل  عطف  من  فيكون 

على »ياأتي«، واإن كان غري ممكن ذلك بح�شب الظاهر، واإمنا هو على 

التوهم، قال اأبو حيان: »اإذ معنى »فع�شى اهلل اأن ياأتي« معنى »فع�شى 

التوهم،  على  العطف  النحويون  ي�شميه  الذي  وهذا  اهلل«،  ياأتي  اأن 

.
)236(

يكون الكالم يف قالٍب فيقدره يف قالب اآخر«

***

وا ُثَمّ َتاَب  ُمّ َلّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َو�شَ
َ
26(  قال تعاىل: )َوَح�ِشُبوا اأ

َيْعَمُلوَن(  مِبَا  رٌي  َب�شِ  
ُ
َواهلل ِمْنُهْم  َكِثرٌي  وا  ُمّ َو�شَ َعُموا  ُثَمّ  ِهْم 

ْ
َعَلي  

ُ
اهلل

)املائدة 71(.

بن�شبه.  والباقون  »تكون«  الفعل  برفع  والأخوان  الب�شري  قراأ 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

235.  البحر املحيط، 294/4، وانظر: املو�شح لبن اأبي مرمي، 443/3.

236.  البحر املحيط، 295/4.
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....... »وتكوَن« الرفُع حجَّ �شهوُده

)237(

...............................                         

واأ�شُلها  »اأْن«،  ا�شم  اإ�شمار  الآية  ت�شمنت  الأوىل  القراءة  فعلى 

« الثقيلة، والقاعدة اأنها اإذا خففت �شارت اجلملة بعدها خربها،  »اأنَّ

واأ�شمر ا�شمها �شمري �شاأن، قال ابن مالك يف اخلال�شة: 

« فا�شـُمها ا�ْشـتكّنْ واإن تخفْف »اأنَّ

                        واخلرَب اجـعْل جـملًة من بعد »اأْن«

.
)238(

فالتقدير على هذا: اأنَّه ل تكوُن فتنة

واأما قراءة اجلمهور فال اإ�شمار فيها، فـ »تكون« »من�شوبة بـ»اأن« 

.
)239(

النا�شبة للم�شارع، وهو على الأ�شل«

.
)240(

ويجدر التنبيه اإىل اأن »كان« هنا تامة، اأي: تقع فتنة

***

َهْل  مَيَ  ْ
َمر اْبَن  ِعي�َشى  َيا  َواِرُيّوَن 

احْلَ َقاَل  )اإِْذ  تعاىل:  قال   )27

237.  حرز الأماين، رقم البيت: 524.

238.  حجة ابن زجنلة: 233.

239.  البحر املحيط، 327/4.

240.  امل�شدر نف�شه.
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 اإِْن ُكْنُتْم 
َ
ُقوا اهلل َماِء َقاَل اَتّ َنا َماِئَدًة ِمَن ال�َشّ

ْ
َل َعَلي ْن ُيَنِزّ

َ
َتِطيُع َرُبَّك اأ

ْ
َي�ش

ُموؤِْمِننَي( )املائدة 112(.

املخاطب و»ربك«  بتاء  »ت�شتطيع«  بقراءة  الك�شائي  الإمام  انفرد 

الإمام  قال  بالرفع،  وربك  بالياء  »ي�شتطيع«  اجلمهور  وقراأ  بالن�شب، 

ال�شاطبي: 

وخـاَطـَب يف »هـل ي�شتطيع« رواُته 

)241(

                       و»رّبك« رفــُع الباء بالن�شـب رتـال

»ربك«،  اإىل  م�شند  الفعل  واإمنا  فيها،  اإ�شمار  اجلمهور ل  قراءة 

وهو فاعله.

�شيء  بتقدير  اإل  معناها  يت�شح  فال  الك�شائي  الإمام  قراءة  اأما 

م�شمر، لكن هل هو فعل اأو ا�شم؟ 

تدعَو  اأن  ت�شتطيُع  »هل  يقدره:  ولذا  فعل،  اأنه  الأخف�ص  يرى 

.
)242(

ربَّك«

)243(

ويقدره الأكرثون ا�شماً م�شافاً: »هل ت�شتطيع �شوؤاَل ربك«

ومما يحتج به لقراءة الإمام الك�شائي احلديُث الذي اأخرجه الرتمذي 

يف جامعه عن معاذ بن جبل اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قراأ )هل 

تَّ�شتطيع ربَّك( فاأدغم لم »هل« يف تاء »ت�شتطيع«، ون�شب باء »ربك«، 

241.  حرز الأماين، رقم البيت: 630.

242.  معاين القراآن لالأخف�ص، 292/1.

243.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 455/1، وحجة ابن زجنلة، �ص: 241.
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ل علينا مائدًة مَن ال�شماِء(. وقراأ: )هل تَّ�شتطيُع ربَّك اأن ُينزِّ

ولكن الإمام الرتمذي يعلق على احلديث بقوله: هذا حديث ل 

نعرفه اإل من حديث ِر�شدين، واإ�شناده لي�ص بالقوي، ور�شدين بن 

.
)244(

�شعد وعبد الرحمن الإفريقي ي�شعفان يف احلديث

بيد اأن ذكر احلديث اإمنا هو لال�شتئنا�ص؛ حيث اإن القراءة ثابتة 

بالتواتر، وهي غنية عن الحتجاج لها بالأحاديث.

***

رقم  الكبري 20  الطرباين  رقم احلديث 2930، وهو يف  الرتمذي، 50/5،  لالإمام  الكبري  اجلامع    .244

.128
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�سورة �لأنعام

ا  َنا َما ُكَنّ ْن َقاُلوا َواهلِل َرِبّ
َ
28( قال تعاىل: )ُثَمّ مَلْ َتُكْن ِفْتَنُتُهْم اإَِلّ اأ

ُم�ْشِرِكنَي( )الأنعام 23(.

الإمام  يقول  بجرها.  الباقون  وقراأ  »ربنا«،  بن�شب  الأخوان  قراأ 

ال�شاطبي:

 ....................................

)245(

ال ف ُو�شَّ
َّ
                              وبا »ربنا« بالن�شب �َشر

عِرَب 
ُ
ففي قراءة الأخوين اإ�شمار حرف النداء »يا« قبل »ربنا«، واأ

لأنه منادى م�شاف، اأي قالوا: واهلل يا ربَّنا ما كنا م�شركني. ومما وجهت 

اأين �شركاوؤكم؟  به هذه القراءة: »اأن الآية بداأت ب�شوؤال اهلل لهم: 

.
)246(

فجرى جوابهم اإياه على نحو �شوؤاله ملخاطبتهم اإياه«

.
)247(

واأما اجلمهور فخف�شوا على النعت

***
245.  حرز الأماين، رقم البيت: 633.

246.  حجة ابن زجنلة، 244.

247.  البحر املحيط، 466/4.
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ُدّ  َ
َتَنا ُنر

ْ
اِر َفَقاُلوا َيا َلي ى اإِْذ ُوِقُفوا َعَلى الَنّ َ

29( قال تعاىل: )َوَلْو َتر

َنا َونَُكوَن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي( )الأنعام 27(. َب ِباآَياِت َرِبّ َوَل ُنَكِذّ

اتفقوا على رفع »نرد«، ون�شب حمزة وحف�ص عن عا�شم الفعلني 

قال  »نكون«.  ون�شب  »نكذب«  ابن عامر  ورفع  و»نكون«،  »نكذب« 

الإمام ال�شاطبي: 

ُب« ن�شـُب الرفـِع فـاز عـليُمه  »نكذِّ

)248(

                         ويف »ونكون« ان�شبه يف ك�شبه عـال

ففي قراءة الن�شب اإ�شمار حرف الن�شب »اأن« بعد الفاء والواو، 

ولذلك  م�شدرية،  هنا  و»اأن«  نكون«.  و»اأن  نكذب«  ل  »واأن  اأي: 

رد  لنا  يكون  ليتنا  يا  والتقدير:  امل�شدر،  على  حممول  فـ»الكالم 

.
)249(

وانتفاٌء من التكذيب وكوٌن من املوؤمنني«

اأن يكون  واأما قراءة رفع الأفعال الثالثة ففيها وجهان »الأول: 

فعلى  التمني،  يف  داخلة  الثالثة  فتكون  »نرد«  قوله  على  معطوفا 

والوجه  املوؤمنني،  يكونوا من  واأن  يكذبوا  واأن ل  الرد  وا  متنَّ قد  هذا 

الثاين: اأن يقطع »ول نكذب« وما بعده عن الأول، فيكون التقدير: 

يا ليتنا نرد ونحن ل نكذب باآيات ربنا ونكون من املوؤمنني )...( قال 

.
)250(

�شيبويه: وهو مثل قولك: دعني ول اأعود«

248.  حرز الأماين، رقم البيت: 634.

249.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 464/1.

250.  تف�شري الرازي، 202/12.
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ذلك  اإىل  تلميحاً  جند  الفعلني؟  بني  عامر  ابن  فرق  ملاذا  ولكن 

عند الرازي اإذ يقول: »فالتقدير اأنه جعل قوله »ول نكذب« داخاًل 

 ،
)251(

يف التمني، مبعنى اأنا اإن رددنا غري مكذبني نكن من املوؤمنني«

فلعل الرازي بهذا يريد اأن يقول اإن ابن عامر جعل اجلواب بالفعل 

الثاين فقط فلذلك ن�شبه بـ »اأن« امل�شمرة، واأما الفعل الأول فعطفه 

على »نرد«.

***

�َشاَلٌم  َفُقْل  ِباآَياِتَنا  ُيوؤِْمُنوَن  ِذيَن  اَلّ َجاَءَك  )َواإَِذا  تعاىل:  قال   )30

�ُشوًءا  ِمْنُكْم  َعِمَل  َمْن  نَُّه 
َ
اأ ْحَمَة 

َّ
الر نَْف�ِشِه  َعَلى  َرُبُّكْم  َكَتَب  ُكْم 

ْ
َعَلي

نَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم( )الأنعام 54(.
َ
َلَح َفاأ �شْ

َ
ِبَجَهاَلٍة ُثَمّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َواأ

اختلف القراء يف »اأنه« يف املو�شعني معا:

فقراأ ابن عامر وعا�شم بالفتح فيهما 

وقراأ نافع بالفتح يف الأوىل والك�شر يف الثانية 

وقراأ الباقون بالك�شر فيهما معاً.

قال الإمام ال�شاطبي: 

« بفـتٍح عم ن�شــراً، وبعـُد كْم  و»اإنَّ

)252(

                            منا .............................

251.  امل�شدر نف�شه، 203/12.

252.  حرز الأماين، رقم البيت: 641.
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والذي يدخل يف اهتمامنا الآن هو احلرف الثاين، ذلك اأنه على 

قراءة ابن عامر وعا�شم بالفتح، يكون يف الآية اإ�شمار اأحد جزئي اجلملة 

ال�شمية؛ اإما املبتداأ، »والتقدير: »فاأمره اأنه غفور رحيم« وهذا مذهب 

، فتكون جملة »اأنه غفور رحيم« خرباً اأ�شمر مبتدوؤه، وبعد 
)253(

�شيبويه«

.
)254(

تاأويلها اإىل املفرد يكون التقدير: »فاأمُره غفراُن ربه له«

.
)255(

واإما اخلرب، »والتقدير: »فله اأنه غفور رحيم، اأي فله غفران اهلل«

واأما قراءة اجلمهور بالك�شر يف »فاإنه« فعلى ال�شتئناف، وك�شرت »اإن« 

.
)256(

لأنها دخلت على مبتداأ وخرب، كاأنك قلت »فهو غفور رحيم«

***

ٍة 
َّ
َمر َل  وَّ

َ
اأ َخَلْقَناُكْم  َكَما  اَدى 

َ
ُفر 31( قال تعاىل: )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا 

ِذيَن  ى َمَعُكْم �ُشَفَعاءُكُم الَّ
َ
ْلَناُكْم َوَراء ُظُهوِرُكْم َوَما نَر ا َخوَّ ْكُتم مَّ

َ
َوَتر

ُكنُتْم  ا  مَّ َعنُكم  لَّ  َو�شَ َنُكْم 
ْ
َبي َع  َقطَّ تَّ َلَقد  َكاء 

َ
�ُشر ِفيُكْم  نَُّهْم 

َ
اأ َزَعْمُتْم 

َتْزُعُموَن( )الأنعام 94(.

قراأ نافع والك�شائي وحف�ص عن عا�شم: »بيَنكم« بالن�شب، وقراأ 

الباقون بالرفع. قال الإمام ال�شاطبي: 

253.  املحرر الوجيز لبن عطية، 215/5.

254.  الك�شف عن وجوه القراءات وعللها، ملكي بن اأبي طالب، 433/1.

255.  امل�شدر نف�شه وال�شفحة نف�شها.

256.  تف�شري الرازي، 5/13.
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و»بيَنكُم« ارفْع يف �شفا نفٍر ........

)257(

...............................                             

يف القراءة الأوىل اإ�شمار الفاعل الذي يتعلق به الظرف »بني«، 

اأو  بيَنكم«  الب�شريون: »تقطع الأمُر  وقد اختلف يف تقديره: فقدره 

»الت�شال« اأو »الرتباط«.

وقدره الكوفيون: »تقطع ما بيَنكم«، حمتجني بقراءة ابن م�شعود: 

»ما بينكم«، فـ »بنَي« اإذن ن�شب على الظرف عندهما، واإمنا اختلفوا 

.
)258(

يف تقدير الكالم«

اأخرج الآية من باب الإ�شمار رغم  املعربني قد  اأن بع�ص  على 

حال  على  الظرف  »ويبقى  الفاعل،  هو  »بيَنكم«  جاعال  الن�شب، 

ا  ِمَنّ نَّا 
َ
)َواأ تعاىل:  قوله  عنده  هذا  ومثل  مرفوع،  النية  يف  وهو  ن�شبه 

.
)259(

ا ُدوَن َذِلَك( )اجلن 11(« وَن َوِمَنّ احِلُ ال�شَّ

واأما يف قراءة الرفع فال اإ�شمار، واإمنا »بيُنكم« هو الفاعل.

***

َنُه  ُف اْلآَياِت َوِلَيُقوُلوا َدَر�ْشَت َوِلُنَبِيّ
ّ
ِر 32( قال تعاىل: )َوَكَذِلَك ُن�شَ

ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن( )الأنعام 105(.

257.  حرز الأماين، رقم البيت: 655.

258.  حجة ابن زجنلة، �ص: 261.

259.  املحرر الوجيز لبن عطية، 292/5.
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قراأ الإمام اأبو عمرو وابن كثري »دار�شت« مبد بعد الدال مع اإ�شكان 

ال�شني وفتح التاء.

التاء،  واإ�شكان  الثالثة  الأحرف  بفتح  عامر  ابن  الإمام  وانفرد 

الإمام  يقول  التاء.  وفتح  ال�شني  باإ�شكان  »در�شت«  الباقون  وقراأ 

ال�شاطبي:

 

....................................

ه ولقـد جـال                              و»داَر�ْشـَت« حـقٌّ مدُّ

ْن كافـيـاً ...........  وحـرْك و�شـكِّ

)260(

...............................                             

قراءاتها  كل  يف  اإذ  الأطراف؛  متعدد  الآية  هذه  يف  الإ�شمار 

اإ�شمار، ولكن نوع امل�شمر يختلف من قراءة اإىل اأخرى.

دار�شَت  والتقدير:  وجملة،  مفعول  اإ�شمار  الأوىل  القراءة  ففي 

هذا  على  »ودل  وذاكروك.  ذاكرتهم  اأي  ودار�شوك،  الكتاب  اأهل 

ِه َقْوٌم اآَخُروَن( )الفرقان 4( اأي يقولون 
ْ
َعانَُه َعَلي

َ
املعنى قولهم عنه: )َواأ

.
)261(

اأعان اليهود النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على القراآن وذاكروه فيه«

ويف القراءة الثانية اإ�شمار الفاعل، والتقدير »در�َشْت الآياُت اأي 

 .
)262(

ترددت على اأ�شماعهم حتى بلَيْت وقُدمْت يف نفو�شهم«

260.  حرز الأماين، البيتان: 657ـ658.

261.  الك�شف ملكي، 444/1.

262.  البحر املحيط، 197/4.
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ِلنَي( )الفرقان 5(  َوّ
َ
�َشاِطرُي اْلأ

َ
ودل على هذا قوله تعاىل: )َوَقاُلوا اأ

.
)263(

اأي هو �شيء قدمٌي قد عفا وامنحى

ويف القراءة الثالثة التي للجمهور، اإ�شماُر املفعول، اأي: »قراأَت كتَب 

.
)264(

الأولني«، واحتج هوؤلء بقراءة ابن م�شعود: »وليقولوا در�َص«

***

اآَيٌة  َجاَءْتُهْم  َلِئْن  مْيَاِنِهْم 
َ
اأ َجْهَد  ِباهلِل  ْق�َشُموا 

َ
)َواأ تعاىل:  قال   )33

اإَِذا َجاَءْت َل  نََّها 
َ
اأ ُي�ْشِعُرُكْم  َوَما  ِعْنَد اهلِل  اْلآَياُت  َا  اإِمَنّ ُقْل  ِبَها  َلُيوؤِْمُنَّ 

ُيوؤِْمُنوَن( )الأنعام 109(.

قراأ ابن كثري واأبو عمرو واأبو بكر بخلٍف عنه، بك�شر الهمزة يف 

»اإنها«، وقراأ الباقون بالفتح. قال الإمام ال�شاطبي: 

................. واك�شـــِر »ِاّنـهــا«

 
)265(

                            ِحمى �شوِبه باخُللف َدّر واأوبال

ما  ي�شعركم  »ما  به، وتقديره:  املفعول  اإ�شمار  الأوىل  القراءة  يف 

، اأو »ما ي�شعركم اإميانَهم، ثم ا�شتاأنف بقوله: »اإنها ...«، 
)266(

يكون منهم«

فك�شر لأن الهمزة تك�شر يف البتداء.

263.  الك�شف، 444/1.

264.  حجة ابن زجنلة، �ص: 264.

265.  حرز الأماين، البيت: 658.

266.  الت�شهيل لعلوم التنزيل، لبن جزي، 272/1.
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واأما القراءة الثانية فال اإ�شمار فيها، وقد اختلف يف اإعرابها فقيل: 

»اأنَّ وما دخلت عليه يف تاأويل م�شدر مفعول به لفعل »ي�شعركم«، 

اأي وما يدريكم اأيها املوؤمنون اأن الآية التي تقرتحونها اإذا جاءت ل 

يوؤمنون بها... وكان املوؤمنون يطمعون يف اإميانهم اإذا جاءت تلك الآية 

معنى  على  يوؤمنون،  ل  اأنهم  يدريكم  وما  فقال:  ويتمنون جميئها، 

.
)267(

اأنكم ل تدرون ما �شبق علمي به من اأنهم ل يوؤمنون«

اإيت  العرب:  عن  اخلليل  »لعل«، حكى  مبعنى  هنا   » »اأنَّ وقيل 

فيها  يعمل  اأن  ويجوز  لعلك،  اأي  �شيئاً،  لنا  ت�شرتي  اأنك  ال�شوق 

.
)268(

»ي�شعركم«، فيفتح على املفعول به«

ويرتتب على هذا اخلالف القرائي اختالف الوقف يف الآية؛ فـ 

»من قراأ »اإنها اإذا جاءت...«، بك�شر الهمزة، وقف على »وما ي�شعركم«، 

فقال  فاأوجِب  ابتداأ  ثم  اإميانَهم«،  ي�شعركم  »وما  والتقدير:  تام،  وهو 

الهمزة مل يقف  فتح  »اأنها«  قراأ  قبله، ومن  مما  »اإنها«، فذلك منقطع 

على »ي�شعركم« �شواء قدرت »اأنها« بـ »لعلها« اأو قدرت بزيادة »ل«، 

فيكون التقدير: وما ي�شعركم اأنها اإذا جاءت ل يوؤمنون. واملعنى على 

هذا: اأنها لو جاءت مل يوؤمنوا، فهي متعلقة مبا قبلها يف الوجهني فال 

تقطع منه.

وقد اأجاز ابن الأنباري وابن النحا�ص الوقف عليها والبتداء بها 

.
)269(

اإذا قدرت مبعنى »لعلها«، لأن فيها الإيجاب«

267.  البحر املحيط، 204/4.

268.  الك�شف ملكي، 444/1.

269.  املكتفى يف الوقف والبتداء لالإمام الداين، �ص: 258.
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كثري  ابن  يلتزم  موا�شع  ثالثة  اأحد  هذا  اأن  اإىل  التنبيه  ويجدر 

الوقف عندها، وقد اأوردها الداين ب�شنده عن القوا�ص، قال: »نحن 

نقف حيث انقطع النف�ص، اإل يف ثالثة موا�شع نتعمد الوقف عليها 

( )الآية 7(. ثم 
ُ
اإَِلّ اهلل َتاأِْويَلُه  َيْعَلُم  َوَما  اآل عمران )...  تعمداً: يف 

 )... ُي�شعرُكْم  )وما  الأنعام:  ويف  اْلِعْلِم(،  يِف  ا�ِشُخوَن 
َّ
)َوالر نبتدئ: 

)الآية 109(، ثم نبتدئ: )... اإّنها اإذا جاءت ...(، ويف النحل نقف 

على )... َب�َشر( )الآية 103( ثم نبتدئ: )... ل�شاُن الذين ُيلحدون 

اإليه ...(«. ثم يزيد من طريق اأخرى عن القوا�ص مو�شعا رابعا: »يف 

قدنا ...( )الآية 52( ثم نبتدئ: )هذا ما 
ْ
ر »ي�ص«: )من بعَثنا ِمن مَّ

.
)270(

َوَعد الرحمُن(«

***

ٌة ِلُذُكوِرنَا  نَْعاِم َخاِل�شَ
َ
34( قال تعاىل: )َوَقاُلوا َما يِف ُبُطوِن َهِذِه اْلأ

�َشَيْجِزيِهْم  َكاُء 
َ
�ُشر ِفيِه  َفُهْم  َتًة 

ْ
َمي َيُكْن  َواإِْن  ْزَواِجَنا 

َ
اأ َعَلى  ٌم 

َّ
ر َوحُمَ

َفُهْم اإِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم( )الأنعام 139(. َو�شْ

يف هذه الآية خالفان برتكيبهما حت�شل اأربع قراءات: 

اإحداها لبن كثري: »يكن ميتٌة« بالياء يف »يكن« وبالرفع يف »ميتة«.

والثانية لبن عامر: »اإن تكن ميتٌة« بالتاء يف »تكن« والرفع يف »ميتة«. 

والثالثة ل�شعبة: »اإن تكن ميتًة« بالتاء يف »تكن« والن�شب يف »ميتة«. 

270.  امل�شدر ال�شابق، 258ـ259.
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والرابعة للباقني: »اإن يكن ميتًة« بالياء يف »يكن« والن�شب يف »ميتة«. 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

دٍق، و»ميتٌة« و»اإن يكَن« َانِّْث كفَء �شِ

)271(

                       َدنا كـافـيـاً .......................

قراءة  يف  اأي  املن�شوبة،  »ميتة«  هو  الإ�شمار  به  يتعلق  والذي 

خرب  »ميتًة«  تكون  عامر(  وابن  كثري  ابن  عدا  من  )وهم  اجلمهور 

القراءتني  باختالف  يختلف  وتقديره  فم�شمر،  ا�شمها  واأما  »كان«، 

يف الفعل الذي قبله، فاإن كان بالياء فالتقدير: واإن يكن ما يف بطون 

. واإن كان الفعل بالتاء فالتقدير: »واإن تكن الن�شمة 
)272(

الأنعام ميتة

.
)273(

اأو نحوها ميتة«

وقد �شبق نظري هذه الآية يف عدة موا�شع.

***

ِبُعوا  ِبُعوُه َوَل َتَتّ َتِقيًما َفاَتّ
ْ

اِطي ُم�ش
َ
ر َنّ َهَذا �شِ

َ
35( قال تعاىل: )َواأ

ُقوَن(  َتَتّ ُكْم  َلَعَلّ ِبِه  اُكْم  َو�شَّ َذِلُكْم  �َشِبيِلِه  َعْن  ِبُكْم  َق 
َّ
َفَتَفر ُبَل  ال�ُشّ

)الأنعام 153(.

271.  حرز الأماين، رقم البيت: 675.

272.  الك�شف ملكي، 455/1.

273.  املحرر الوجيز، 367/5.
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انفرد الإمام ابن عامر بقراءة »اأْن« بفتح ف�شكون خمففاً. وقراأ نافع 

وابن كثري واأبو عمرو وعا�شم: »اأن« بفتح الهمز وت�شديد النون. وقراأ 

الأخوان بك�شر الهمز وت�شديد النون. قال الإمام ال�شاطبي: 

....................................

 
)274(

ال « اك�شروا �شرعاً وباخِلفِّ ُكمِّ                       و»اأنَّ

قراءة الأخوين ل اإ�شمار فيها واإمنا هي على ال�شتئناف.

عدم  فعلى  وغريه،  الإ�شمار  فتحتمالن  الهمزة  فتح  قراءتا  اأما 

ما  »اتل  اأي:  ت�شركوا،  »اأن ل  الإ�شمار تكون اجلملة معطوفة على 

. وعلى 
)275(

حرم ربكم عليكم اأن ل ت�شركوا... واأن هذا �شراطي«

احتمال الإ�شمار فقد يكون من اإ�شمار لم التعليل، اأي: ولأن هذا 

.
)276(

�شراطي... اأي اتبعوه لأنه م�شتقيم

وقد يكون من اإ�شمار باء اجلر؛ اأي »و�شاكم به )...( وباأن هذا 

.
)277(

�شراطي ...«

بقي وجه ثالث خا�ص بابن عامر، وهو اأن تكون »اأن« هي املخففة 

من الثقيلة، واجلملة بعدها خرب وقد اأ�شمر ا�شمها الذي هو �شمري 

274.  حرز الأماين، رقم البيت: 677.

275.  املحرر الوجيز، 399/5.

276. الك�شف ملكي، 457/1.

277.  حجة ابن زجنلة، 277.
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. وقد �شبق مثل هذا 
)278(

»واأنه هذا �شراطي...« والتقدير:  ال�شاأن، 

التقدير يف الفقرة »26«.

وبناء على اخلالف القرائي هنا يختلف الوقف:

فعلى قراءة الك�شر يكون الوقف تاما على »تذكرون«.

واأما على قراءة الفتح فريى الإمام الداين اأنها متنع الوقف على 

، ثم 
)279(

»تذكرون« والبدء مبا بعده »لأنها متعلقة مبا قبلها بالعطف«

ذكر التقديرين ال�شابقني.

على  احلالة  هذه  يف  جائزا  الوقف  فريى  الأ�شموين  واأما 

.
)280(

»يذكرون«

278.  املحرر الوجيز: 399/5.

279.  املكتفى، 263.

280.  منار الهدى لالأ�شموين، 87.
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�سورة �لأعر�ف

ِتِهُم  ُدوِرِهْم ِمْن ِغٍلّ جَتِْري ِمْن حَتْ 36( قال تعاىل: )َونََزْعَنا َما يِف �شُ

ْن 
َ
اأ َلْوَل  ِلَنْهَتِدَي  ا  ُكَنّ َوَما  ِلَهَذا  َهَدانَا  اَلِّذي  هلِلِ  ْمُد  احْلَ َوَقاُلوا  نَْهاُر 

َ
اْلأ

وِرْثُتُموَها 
ُ
ُة اأ َنّ ْن ِتْلُكُم اجْلَ

َ
ِقّ َوُنوُدوا اأ َنا ِباحْلَ  َلَقْد َجاَءْت ُر�ُشُل َرِبّ

ُ
َهَدانَا اهلل

مِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن( )الأعراف 43(.

وقراأ  واو،  بغري  لنهتدي«  كنا  »ما  بقراءة  عامر  ابن  الإمام  انفرد 

الباقون بالواو. يقول الإمام ال�شاطبي:

 

............... و»ما« الواَو َدْع كفى

)281(

...............................                            

 

غريه،  اأظهرها  التي  العطف  واو  اإ�شمار  عامر  ابن  قراءة  ففي 

 .
)282(

بها مرتبطة  فهي  لالأوىل«  »مو�شحة  الثانية  اجلملة  لأن  وذلك 

وقد تقدمت عدة موا�شع من هذا املنوال.

***
281.  احلرز: رقم البيت: 685. 

282.  املحرر الوجيز، 507/5.
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َقْد  ْن 
َ
اأ اِر  الَنّ َحاَب  �شْ

َ
اأ ِة  َنّ اجْلَ َحاُب  �شْ

َ
اأ )َونَاَدى  تعاىل:  قال   )37

نََعْم  َقاُلوا  ا  َحًقّ َرُبُّكْم  َوَعَد  َما  َوَجْدمُتْ  َفَهْل  ا  َحًقّ َنا  َرُبّ َوَعَدنَا  َما  َوَجْدنَا 

امِلِنَي( )الأعراف 44(. ْن َلْعَنُة اهلِل َعَلى الَظّ
َ
َنُهْم اأ

ْ
ٌن َبي ِذّ َن ُموؤَ َذّ

َ
َفاأ

قراأ نافع واأبو عمرو وعا�شم وقنبل عن ابن كثري: »اأْن« بالتخفيف 

« بالت�شديد و»لعنَة« بالن�شب. يقول  و»لعنُة« بالرفع. وقراأ الباقون »اأنَّ

الإمام ال�شاطبي: 

ـه و»اأْن لعنُة« التخـفيف والرفُع نَ�شُّ

)283(

                            �شما ما خال البزي ...........

فعلى قراءة التخفيف والرفع، يكون يف الآية اإ�شمار ا�شم »اأن«. 

وقد مرت مناذج منه.

***

وا َقاُلوا َلِئْن  ُلّ نَُّهْم َقْد �شَ
َ
ْوا اأ

َ
ْيِديِهْم َوَراأ

َ
38( قال تعاىل: )َومَلَّا �ُشِقَط يِف اأ

ا�ِشِريَن( )الأعراف 149(.  َلَنا َلَنُكونََنّ ِمَن اخْلَ
ْ
َنا َوَيْغِفر َحْمَنا َرُبّ

ْ
مَلْ َير

« بالتاء يف الفعلنْي، ون�شب »ربَّنا«.
ْ
قراأ الأخوان: »ترحمنا ربَّنا وَتغفر

وقراأ الباقون »يرحمنا ربُّنا ويغفر« بالياء ورفع »ربنا«. يقول الإمام 

ال�شاطبي: 

283.  حرز الأماين، رقم البيت: 686.
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 لنا« �شذا
ْ
وخاَطَب »يرحْمنا« و»يغفر

 
)284(

                         وبا »ربنا« رفـٌع لغـريهـمـا انـجـلـى

يف قراءة الأخوين اإ�شمار حرف النداء؛ والتقدير: »يا ربنا«. ومما 

»قالوا  عنه:  اهلل  ر�شي  اأبي  ما يف م�شحف  القراءة  به هذه  وجهت 

. واختيار 
)285(

ربنا لئن مل ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من اخلا�شرين«

الأخوين هنا ين�شجم مع اختيارهما يف الأنعام يف الفقرة »27«.

واأما قراءة اجلمهور فال اإ�شمار فيها واإمنا هي على الَغيبة، و»ربنا« 

فاعل »يرحمنا«.

***

 ُمْهِلُكُهْم 
ُ
ٌة ِمْنُهْم مِلَ َتِعُظوَن َقْوًما اهلل َمّ

ُ
39( قال تعاىل: )َواإِْذ َقاَلْت اأ

ُقوَن(  َيَتّ ُهْم  َوَلَعَلّ َرِبُّكْم  ىَل  اإِ َمْعِذَرًة  َقاُلوا  �َشِديًدا  َعَذابًا  ُبُهْم  ُمَعِذّ ْو 
َ
اأ

)الأعراف 164(.

وقراأ  بالن�شب،  بقراءة »معذرة«  الإمام حف�ص عن عا�شم  انفرد 

غريه بالرفع. يقول الإمام ال�شاطبي: 

.....................................

 
)286(

                       و»معذرًة« رفٌع �شوى حف�شهم تال

284.  حرز الأماين، رقم البيت: 700.

285.  املحرر الوجيز، 86/6.

286.  حرز الأماين، رقم البيت: 703.
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ويف كلتا القراءتني اإ�شمار:

»معذرة«،  للم�شدر  نا�شب  فعل  اإ�شمار  ففيها  حف�ص  رواية  اأما 

.
)287(

والتقدير: »نعتذر معذرة«

واأما قراءة اجلمهور فهي »على اإ�شمار مبتداأ دل عليه الكالم، كاأنهم 

.
)288(

ملا قيل لهم: مل تعظون قوما، قالوا: موعظتنا اإياهم معذرة لهم«

***

َكاَء ِفيَما اآَتاُهَما 
َ
ا َجَعاَل َلُه �ُشر احِلً ا اآَتاُهَما �شَ 40( قال تعاىل: )َفَلَمّ

ا ُي�ْشِرُكوَن( )الأعراف 190(.  َعَمّ
ُ
َفَتَعاىَل اهلل

مع  و�شكون  بك�شر  »�ِشركاً«  و�شعبة عن عا�شم:  نافع  الإمام  قراأ 

التنوين، وقراأ الباقون »�شركاء« ب�شم ففتح مع مد الكاف وبعده همز، 

جمعاً ل�شريك. يقول الإمام ال�شاطبي: 

 وامُدْده هـامزاً
َ
م الك�شر ْك و�شُ وحرِّ

 
)289(

                        ول نوَن »�ِشركاً« عن �شـذا نفـر مال

 ،
)290(

يف القراءة الأوىل اإ�شمار امل�شاف، والتقدير: جعال له ذوي �شرك

وهي املعبودات من دون اهلل التي �شمتها القراءة الأخرى �شركاء.

***
287.  تف�شري الرازي، 38/15.

288.  الك�شف ملكي، 481/1.

289.  حرز الأماين، رقم البيت: 710.

290.  احلجة للفار�شي: 383/2.
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�سورة �لأنفال

ُكْم  ُدّ يِنّ مُمِ
َ
َتِغيُثوَن َرَبُّكْم َفا�ْشَتَجاَب َلُكْم اأ

ْ
41( قال تعاىل: )اإِْذ َت�ش

ِدِفنَي( )الأنفال 9(.
ْ
ْلٍف ِمَن امْلاََلِئَكِة ُمر

َ
ِباأ

نافع: »مرَدفني« بفتح الدال على ا�شم املفعول، وقراأ  قراأ الإمام 

غريه: »مرِدفني« بالك�شر على ا�شم الفاعل.

ويبدو اأن اأحدا ما ن�شب اإىل ابن جماهد اأنه جعل قنبال مثل نافع! 

وهو خطاأ حم�ص. ولذا جتد التنبيه عليه عند الداين وابن اجلزري، 

وال�شاطبي الذي يقول: 

وفـي »مردفـني« الداَل يفـتُح نافـٌع

)291(

ل                            وعــن قـنبٍل ُيـروي ولي�ص مـعـوَّ

ون�ص كالم ابن جماهد يف ال�شبعة: »قراأ نافع وحده: »مردفني« 

. وقد كان لهذا 
)292(

بفتح الدال، وقراأ الباقون »مردفني« بك�شر الدال«

291.  حرز الأماين، رقم البيت: 614.

292.  ال�شبعة، لبن جماهد: 304.
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الوهم اأن يحظى ب�شيء من العتبار لو اأنه توجه اإىل �شعبة عن عا�شم 

.
)293(

الذي ذكر ابن جماهد اأن املعلى بن من�شور روى عنه الفتح

ين«، اإذا كان  قراءة اجلمهور ل اإ�شمار فيها، واإمنا هي مبعنى »ممَدِّ

حاًل من املوؤمنني، اأي اأردفوا باملالئكة، اأو تكون �شفًة لأْلف، اأي اأنه 

.
)294(

اأردف بع�شهم بع�شاً

مرِدفني  اأي:  به؛  املفعول  اإ�شمار  فتت�شمن  الك�شر  قراءة  واأما 

اإىل  متعدية  فهي  دابتي«،  زيداً  »اأردفت  من  لأنها  وذلك  مثَلهم، 

.
)295(

مفعولني. والإرداُف: اأن يحمل الرجُل �شاحَبه خلفه

***

ْن َتْنَتُهوا َفُهَو  َتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح َواإِ
ْ

42( قال تعاىل: )اإِْن َت�ش

ْت  ًئا َوَلْو َكرُثَ
ْ
 َعْنُكْم ِفَئُتُكْم �َشي

َ
ٌ َلُكْم َواإِْن َتُعوُدوا نَُعْد َوَلْن ُتْغِني ْ

َخري

 َمَع امْلُوؤِْمِننَي( )الأنفال 19(.
َ
َنّ اهلل

َ
َواأ

نَّ 
َ
نافع وابن عامر وحف�ص عن عا�شم: بفتح الهمزة من »واأ قراأ 

اهلل«، وقراأ الباقون بك�شرها. يقول الإمام ال�شاطبي: 

« الفتُح عم عاًل ....... وبعُد: »واأنَّ

)296(

................................                           

293.  امل�شدر ال�شابق نف�شه.

294.  البحر املحيط، 279/5.

295.  حجة الفار�شي، 292/2، وحجة ابن زجنلة 307.

296.  حرز الأماين، رقم البيت: 718.
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لم  وهو  اجلر،  حرف  اإ�شمار  الآية  يف  يكون  الفتح  قراءة  على 

التعليل. قال اأبو علي: »ومن فتح فوجُهه: ولن تغني عنكم فئتكم 

�شيئاً ولو كرثت، ولأن اهلل مع املوؤمنني، اأي لذلك لن تغني عنكم 

.
)297(

فئتكم �شيئا«

واأما قراءة الك�شر فهي على ال�شتئناف ول اإ�شمار فيها.

الك�شر يكون  فعلى  الوقف؛  اأمر  وبناء على هذا اخلالف يختلف 

الوقف كافياً على: »ولو كرثت«، لأنها م�شتاأنفة، »ومن فتحها مل يكف 

.
)298(

الوقف قبلها ومل يح�شن البتداء بها، لتعلقها بقوله »ولو كرثت«

***

297.  حجة الفار�شي: 292/2.

298.  املكتفى، 285.
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�سورة �لتوبة

ُذٌن ُقْل 
ُ
 َوَيُقوُلوَن ُهَو اأ

َّ
ِبي ِذيَن ُيوؤُْذوَن الَنّ 43( قال تعاىل: )َوِمْنُهُم اَلّ

ِذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم  ٍ َلُكْم ُيوؤِْمُن ِباهلِل َوُيوؤِْمُن ِلْلُموؤِْمِننَي َوَرْحَمٌة ِلَلّ ْ
ُذُن َخري

ُ
اأ

ِليٌم( )التوبة 61(.
َ
ِذيَن ُيوؤُْذوَن َر�ُشوَل اهلِل َلُهْم َعَذاٌب اأ َواَلّ

انفرد الإمام حمزة بقراءة »ورحمة« باجلر، وقراأ اجلمهور بالرفع. 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

.....................................

 
)299(

                         »ورحمًة« املرفوُع باخلف�ِص فاقبال

فعلى قراءة الإمام حمزة تكون »رحمة« عطفا على »خري«، اأي: 

هو اأذن خري ورحمة، ول اإ�شمار يف هذه القراءة.

وعلى قراءة اجلمهور؛ يكون يف الآية اإ�شمار املبتداأ، و»رحمة« خرب، 

.
)301(

. والأذن هنا مبعنى امل�شتمع
)300(

اأي وهو رحمة للذين اآمنوا

***
299.  حرز الأماين، رقم البيت: 729.

300.  حجة ابن زجنلة، �ص: 320.

301.  تف�شري الرازي، 119/16.

����� ������ �����.indd   154 9/14/14   1:56:18 PM

 



155

�سورة يون�س

ِقّ  ِ احْلَ ْ
ْر�ِص ِبَغري

َ
ُغوَن يِف اْلأ

ْ
اُهْم اإَِذا ُهْم َيب جْنَ

َ
ا اأ 44( قال تعاىل: )َفَلَمّ

َنا 
ْ
َلي اإِ ُثَمّ  نَْيا  الُدّ َياِة  احْلَ َمَتاَع  نُْف�ِشُكْم 

َ
اأ َعَلى  َبْغُيُكْم  َا  مَنّ اإِ ا�ُص  الَنّ َها  ُيّ

َ
اأ َيا 

ُئُكْم مِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن( )يون�ص 23(. ِجُعُكْم َفُنَنِبّ
ْ
َمر

وقراأ  بالن�شب،  »متاع«  بقراءة  عا�شم  عن  حف�ص  الإمام  انفرد 

اجلمهور: »متاع« بالرفع، قال الإمام ال�شاطبي: 

....................................

 
)302(

                          »متاَع« �شوى حف�ٍص برفٍع حتّمال

ولكنه  الإعراب،  اأوجه  بع�ص  على  اإ�شمار  القراءتني  كلتا  يف 

يختلف باختالف القراءة.

ففي قراءة الن�شب يحتمل:

»متاع«  تكون  اأن  على  »بغيكم«،  ه 
ُ
مبتداأ الذي  اخلرب  اإ�شمار  اأـ 

302.  حرز الأماين، رقم البيت: 746.

����� ������ �����.indd   155 9/14/14   1:56:18 PM

 



156

معموًل لـ »بغيكم«، وتقديره: بغيكم من اأجل متاع الدنيا مذموم اأو 

مكروه، اأو نحو ذلك.

ب( اإ�شمار فعل نا�شب لـ »متاع« نحو: تبغون متاع احلياة الدنيا 

.
)303(

اأو تتمتعون متاع...

واأما قراءة الرفع فتحتمل:

1. اإ�شمار املبتداأ، والتقدير: ذلك متاع... وذلك على اأن »على 

اأنف�شكم« خرب »بغيكم« فالكالم مت قبل »متاع«.

اأن تكون »متاع« خرب »بغيكم«، واجلار  2.  عدم الإ�شمار على 

.
)304(

واملجرور متعلق بـ»بغيكم«

يف  الوقف  اأوجه  الداين  الإمام  قرر  الحتمالت  هذه  وعلى 

الآية؛ فجعل قراءة الرفع حتتمل الوقف كافياً على »اأنف�شكم«، بناء 

على اأن اجلار واملجرور خرب، وحتتمل الو�شل بناء على اأن »متاع« هي 

.
)305(

اخلرب. واأما قراءة الن�شب فلي�ص فيها اإل الو�شل

***

 
َ
َنّ اهلل ْحُر اإِ ْلَقْوا َقاَل ُمو�َشى َما ِجْئُتْم ِبِه ال�ِشّ

َ
ا اأ 45( قال تعاىل: )َفَلَمّ

ِلُح َعَمَل امْلُْف�ِشِديَن( )يون�ص 81(.  َل ُي�شْ
َ
ِطُلُه اإَِنّ اهلل

ْ
�َشُيب

حُر« بهمزة قطع ممدودة، فقراأ:  انفرد الإمام الب�شري بقراءة »ال�شِّ

303.  حجة الفار�شي،360/2.

304.  البحر املحيط، 35/6.

305.  انظر: املكتفى، �ص: 306.
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الإمام  قال  مد،  غري  من  الو�شل  بهمزة  اجلمهور  وقراأ  »اآل�شحر«، 

ال�شاطبي: 

مع املدِّ قطُع »ال�شحر« حكٌم .......

)306(

................................                           

»ما«  فـ  وخرب؛  ابتداء  هي  واإمنا  فيها،  اإ�شمار  ل  اجلمهور  فقراءة 

وخرُبها  بالبتداء،  مرتفعة  وهي  »الذي«،  مبعني  مو�شولة  ههنا 

.
)307(

»ال�شحر«

واأما قراءة الإمام اأبي عمرو ففيها احتمالن: 

قال  »ما«.  من  بدًل  »ال�شحر«  جعل  على  الإ�شمار،  عدم  اأ- 

اأبو علي: »ول يلزم اأن ت�شمر لل�شحر خرباً ملا اأبدلت منه يف مو�شع 

.
)308(

خرب املبتداأ«

التقدير:  ويكون  املبتداأ؛  اإما  اجلملة،  جزئي  اأحد  اإ�شمار  ب- 

.
)309(

»اأهو ال�شحر«؟ اأو اخلرب ويكون التقدير: »اآل�شحُر هو«؟

بهمزتني؛  الأ�شل  يف  عمرو  اأبي  قراءة  اأن  اإىل  التنبيه  ويجدر 

اإحداهما همزة ا�شتفهام قطعية والأخرى همزة و�شل، ولكن الثانية 

اأبدلت مّداً ف�شارت من باب املد الالزم. 

306.  حرز الأماين، رقم البيت: 751.

307.  تف�شري الرازي، 149/17.

308.  حجة الفار�شي، 371/2.

309.  البحر املحيط، 93/6.
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واأما  »به«،  على  الوقف  يكون  فقط  الأخري  التوجيه  هذا  وعلى 

.
)310(

على التوجيهني الآخرين فال وقف عليه

***

310.  انظر يف ذلك: املكتفى لالإمام الداين، �ص: 310.
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�سورة هود

 
ٌ
نَِذير َلُكْم  اإِيِنّ  َقْوِمِه  اإِىَل  ُنوًحا  ْر�َشْلَنا 

َ
اأ )َوَلَقْد  تعاىل:  قال   )46

ُمِبنٌي( )هود 25(.

قراأ ابن كثري واأبو عمرو والك�شائي: »اأين« بالفتح، وقراأ الباقون 

بالك�شر »اإين«. قال الإمام ال�شاطبي: 

و»اإين لـُكْم« بالفـتِح حــقُّ ُرواتــه

)311(

...............................                             

ويف كلتا القراءتني اإ�شمار، ولكن التقدير يختلف:

فبالن�شبة لقراءة الفتح اأ�شمر حرف وهو باء التعدية التي تعدي 

الفعل »اأر�شل« اإىل مفعوله الثاين، والتقدير: »اأر�شلنا نوحاً باأين لكم 

.
)312(

 مبني«
ٌ
نذير

311.  حرز الأماين، رقم البيت: 755.

312.  حجة الفار�شي، 385/2.
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ويف قراءة اجلمهور اإ�شمار القول، والتقدير: »ولقد اأر�شلنا نوحا 

، ولزم ك�شر الهمزة هنا 
)313(

 مبني«
ٌ
اإىل قومه فقال لهم اإين لكم نذير

الك�شر،  فيها  التي يجب  املوا�شع  بالقول، وذلك من  لأنها حمكية 

قال ابن مالك يف الألفية: 

اأو ُحكيْت بالقول اأو حـلَّت حمـّلْ

                         حــاٍل كــ: زرُتــه واإنـي ذو اأمــْل 

***

ِباإِ�ْشَحاَق  نَاَها 
ْ
ر َفَب�َشّ ِحَكْت  َف�شَ َقاِئَمٌة  ُتُه 

َ
اأ
َ
)َواْمر تعاىل:  قال   )47

َوِمْن َوَراِء اإِ�ْشَحاَق َيْعُقوَب( )هود 71(.

»يعقوب«،  بن�شب  عا�شم  عن  وحف�ص  وحمزة  عامر  ابن  قراأ 

والباقون برفعها. يقول الإمام ال�شاطبي: 

........................................

 
)314(

                و»يعقوُب« ن�شُب الرفع عن فا�شٍل َكال

قراءة  ففي  تقديره؛  يختلف  ولكن  اإ�شمار،  القراءتني  كلتا  يف 

لها من  والتقدير: ويحدث  »يعقوب«،  فعل عامل يف  اإ�شمار  الرفع 

313.  نف�ص امل�شدر.

314.  حرز الأماين، رقم البيت: 763. 
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وراء اإ�شحاق يعقوب، اأو اإ�شمار خرب على اأن يكون »يعقوب« مبتداأ، 

والتقدير: ويعقوُب يحدث لها من وراء اإ�شحاق.

والتقدير:  »يعقوب«،  لـ  نا�شب  فعٍل  اإ�شمار  الن�شب  قراءة  ويف 

.
)315(

ووهبنا لها من وراء اإ�شحاق يعقوب

قراأ  فمن  الآية،  يف  الوقف  يختلف  التقديرين  اختالف  وعلى 

بالرفع وقف على »اإ�شحاق«، لأن »يعقوب« مرفوع بالبتداء اأو بعامل 

م�شتقل، ومن ن�شب يعقوب مل يقف على ذلك لأن يعقوب متعلق 

بقوله »فب�شرناها« من جهة الدللة على الفعل العامل يف »يعقوب« 

.
)316(

ل من جهة دخوله مع اإ�شحاق يف الب�شارة

***

315.  تف�شري القرطبي، 69/9، وحجة ابن زجنلة، 347.

316.  املكتفى، �ص: 318. بت�شرف ي�شري، ومل يذكر الداين وجه الرفع على اإ�شمار فعل.
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�سورة يو�سف

َهاَن 
ْ
ُبر ى 

َ
َراأ ْن 

َ
اأ َلْوَل  ِبَها  َوَهَمّ  ِبِه  ْت  َهَمّ )َوَلَقْد  تعاىل:  قال   )48

نَي(  وَء َواْلَفْح�َشاَء اإِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا امْلُْخَل�شِ ِرَف َعْنُه ال�ُشّ َرِبِّه َكَذِلَك ِلَن�شْ

)يو�شف24(.

قراأ الكوفيون »املفعل« من الإخال�ص مفرداً وجمعاً بالفتح، اإل الذي 

ين فبالك�شر، وكذلك »خمل�شون« بالواو، ووافقهم نافع يف  ذكر معه الدِّ

اجلمع ففتح اأي�شاً. وقراأ الباقون بالك�شر مطلقاً. يقول الإمام ال�شاطبي: 

ويف »كاَف« فتُح الالم يف »خمل�شا« ثوى

 
)317(

                          ويف »املخل�شني« الكلِّ ح�شٌن جتمال

الآية  يف  واحد  مو�شع  يف  فيها  املختلف  »خمل�شا«  وردت  وقد 

51 من �شورة مرمي، ووردت »خمل�شا« املتفق على ك�شرها يف ثالثة 

موا�شع هي الآيات 2 و11 و14 من �شورة الزمر.

317.  حرز الأماين، رقم البيت: 778. 

����� ������ �����.indd   162 9/14/14   1:56:19 PM

 



163

موا�شع  ثمانية  فـي  وردت  فقد  فيها  املختلف  »املخل�شني«  واأما 

هي: 24 يو�شف، و40 احلجر، و83 يف »�ص«، والآيات: 40، 74، 

128، 160، 169 من ال�شافات.

ووردت »خمل�شون« املتفق على ك�شرها يف مو�شع واحد يف الآية 

139 البقرة.

املتفق على ك�شرها يف �شبعة موا�شع هي:  ووردت »خمل�شني« 

29 الأعراف، و22 يون�ص، 65 العنكبوت، 32 لقمان، 14 غافر، 65 

غافر، 5 البينة.

اإ�شمار  ففيها  الك�شر  بقراءة  خا�ص  فهو  الإ�شمار  عن  واأما 

املفعول به الذي عمل فيه ا�شم الفاعل، والتقدير: املخل�شني دينهم 

واأعمالهم. ودليل هذا التقدير هو الآيات املتفق على الك�شر فيها، 

ُه ديني(  فقد ورد فيها الت�شريح باملفعول به، كقوله تعاىل: )خُمِل�شاً لَّ

)الزمر 14(.

وقراءة الفتح ل اإ�شمار فيها، واإمنا املراد فيها اأن اهلل اأخل�شهم من 

اِر(  ى الَدّ
َ
ٍة ِذْكر َناُهْم ِبَخاِل�شَ ْخَل�شْ

َ
الأ�شواء والفواح�ص، بدليل: )اإِنَّا اأ

.
)318(

)�ص 46(

***

318.  حجة ابن زجنلة، �ص: 358.
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�سورة �إبر�هيم

ِمَن  ا�َص  الَنّ ِلُتْخِرَج  َك 
ْ
اإَِلي نَزْلَناُه 

َ
اأ ِكَتاٌب  َلر 

َ
تعاىل:)اأ قال   )49

ِميِد. اهلِل الَِّذي َلُه  اِط اْلَعِزيِز احْلَ
َ
ر وِر ِباإِْذِن َرِبِّهْم اإِىَل �شِ ُلَماِت اإِىَل الُنّ الُظّ

ْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب �َشِديٍد(  ْر�ِص َوَوْيٌل لِّ
َ
َماَواِت َوَما يِف اْلأ َما يِف ال�شَّ

)اإبراهيم 1 - 2(.

باجلر.  غريهما  وقراأ  »اهلل«،  برفع  عامر  وابن  نافع  ال�شاحبان  قراأ 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

ويف اخلف�ص يف »اهلل الذي« الرفُع: َعمَّ ...

)319(

.....................................                    

ففي قراءة الرفع احتمالن:

 
ً
مبتداأ الذي«  »اهلل  تكون  اأن  وهو  فيه  اإ�شمار  ل  اأحدهما  اأ- 

.
)320(

وخرباً

319.  حرز الأماين، رقم البيت: 797.

320.  حجة الفار�شي، 15/3.
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خرباً،  »اهلل«  تعرب  باأن  وذلك  املبتداأ،  اإ�شمار  فيه  الثاين  ب- 

اأبو حيان: »وهذا الإعراب  ، تقديره: »هو اهلل«، قال 
ٌ
واملبتداأ م�شمر

.
)321(

اأمكُن، لظهور تعلقه مبا قبله«

ل  اإذ  »احلميد«؛  من  البدلية  فعلى  باجلر  اجلمهور  قراءة  واأما 

ميكن اأن يكون نعتاً، لأن ا�شم »اهلل« َعَلٌم بل هو اأعرف املعارف؛ فال 

اأن  ميكن  بل  وقيل  و»عمرو«.  »زيد«  بـ  يو�شف  كما ل  به،  يو�شف 

على  النعت  فقدم  والتاأخري،  التقدمي  على  النعت،  باب  من  يكون 

املنعوت كما تقول: »مررت بالظريف زيد«، قال اأبو عمرو: »واخلف�ص 

على التقدمي والتاأخري، جماُزه: اإىل �شراط اهلل العزيز احلميد الذي له 

.
)322(

ما يف ال�شموات وما يف الأر�ص«

ولهذا اخلالف اأثره يف الوقف والبتداء؛ ذلك اأن من قراأ بالرفع 

وقف على »احلميد«، ومن قراأ باخلف�ص وقف على »ما يف الأر�ص«. 

.
)323(

وهو تامٌّ على القراءتني

***

321.  البحر املحيط، 406/6.

322.  تف�شري القرطبي، 339/9.

323.  املكتفى، �ص: 339.
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�سورة �لكهف

ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  َدّ ال�َشّ َبنْيَ  َبَلَغ  اإَِذا  )َحَتّى  تعاىل:  قال   )50

َقْوًما َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًل( )الكهف 93(.

وك�شر  الياء  ب�شم  »ُيفقهون«  والك�شائي(  )حمزة  الأخوان  قراأ 

الإمام  يقول  احلرفني.  يف  بالفتح  »َيفقهون«  غريهما:  وقراأ  القاف، 

ال�شاطبي: 

........................................

)324(

ال                     ويف »َيفَقهوَن« ال�شمُّ والك�شُر �ُشكِّ

فعل  فهو  الياء؛  بفتح  يفَقهه،  ال�شيَء«  »فِقه  من  اجلمهور  قراءة 

ثالثي متعدٍّ اإىل مفعول واحد، واملعنى: ل يفهمون ما يقال لهم. ول 

.
)325(

اإ�شمار يف هذه القراءة

324.  حرز الأماين، رقم البيت: 852.

325.  حجة ابن زجنلة، �ص: 432.
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اأما اختيار الأخوين ففيه اإ�شمار املفعول الأول؛ ذلك اأن فعل 

اإىل  للتعدية  عليه  دخلت  بالهمز  »اأفقَه«  من  الياء  ب�شم  »ُيفِقهون« 

مفعولني، اأحدهما مذكور والثاين م�شمر.

واحد،  اإىل مفعول  يتعدى  فعل  »فقهت«  »فاإن  الفار�شي:  يقول 

تقول: فقهت ال�شنة، فاإذا نقلته بالهمزة تعدى على مفعولني، فاملعنى 

يف من �شم: ل يكادون ُيفِقهون اأحداً قوًل، فحذف اأحد املفعولني 

 ،)2 )الكهف  ُدنُْه(  لَّ ِمن  �شديداً  باأ�شاً  )لُينِذَر  قوله  يف  حذف  كما 

وهذا   )60 )ال�شعراء  ُم�شِرقنَي(  )فاأْتَبعوُهْم  قوله:  من  حذف  وكما 

.
)326(

النحو غري �شيق«

***

326.  حجة الفار�شي، 103/3.

����� ������ �����.indd   167 9/14/14   1:56:19 PM

 



168

�سورة مرمي

ِفيِه  اَلِّذي  ِقّ  احْلَ َقْوَل  مَيَ  ْ
َمر اْبُن  ِعي�َشى  )َذِلَك  تعاىل:  قال   )51

وَن( )مرمي 34(. مَيرَْتُ

قراأ ابن عامر وعا�شم: »قوَل احلق« بالن�شب، وقراأ اجلمهور بالرفع، 

قال الإمام ال�شاطبي: 

......................................

 
)327(

« ن�شُب نٍَد َكال                       ويف رفِع »قوُل احلقِّ

يف قراءة الرفع اإ�شمار املبتداأ، والتقدير: هذا الكالم »قوُل احلق«، 

.
)328(

اأو »هو قول احلق«، اإ�شارًة اإىل عي�شى عليه وعلى نبينا ال�شالم

.
)330(

، وبع�شهم �شفًة
)329(

واأعربه بع�شهم خرباً بعد خرب، اأو بدًل

327.  حرز الأماين، رقم البيت: 864.

328.  حجة الفار�شي، 122/3..

329. الك�شاف، 19/4. )طبعة: مكتبة العبيكان، 1998، حت: عادل اأحمد عبد املوجود واآخرين(.

330.  حجة ابن زجنلة، �ص: 443.
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واأما قراءة الن�شب فال اإ�شمار فيها، واإمنا انت�شب »على اأنه م�شدر 

د مل�شمون اجلملة، اأي هذا الإخبار عن عي�شى اأنه ابن مرمي ثابت  موؤكِّ

.
)331(

�شدق )...( كما تقول: هذا عبد اهلل احلقَّ ل الباطل«

ويرتتب على اختالف القراءتني اختالف الوقف:

يوقف  ل  الن�شب  ويف  »مرمي«،  على  يوقف  الرفع  قراءة  ففي 

على »مرمي«، ول يبتداأ مبا بعدها، لأنه م�شدر يتعلق مبا قبله لدللته 

.
)332(

عليه

***

331.  البحر املحيط، 260/7.

332.  املكتفى، �ص: 375.
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�سورة طه

نَا َرُبَّك َفاْخَلْع 
َ
َتاَها ُنوِدَي َيا ُمو�َشى. اإِيِنّ اأ

َ
ا اأ 52( قال تعاىل: )َفَلَمّ

�ِص ُطوًى( )طه 11- 12(. َْك اإِنََّك ِباْلَواِد امْلَُقَدّ
نَْعَلي

ين« بالفتح، وقراأ اجلمهور بالك�شر. يقول 
َ
قراأ املكي والب�شري: »اأ

الإمام ال�شاطبي: 

.....................................

 
)333(

                        ... وافتحوا: »اإِين اأنا« دائماً ُحلى

يف كلتا القراءتني اإ�شمار؛ ولكن تقديرهما خمتلف:

قال  الباء،  هو  الذي  التعدية  حرف  اإ�شمار  الفتح  قراءة  ففي 

الفار�شي: »ومن فتح كان املعنى: »نودي بكذا« و»نادى« قد يو�شل 

بحرف اجلر، قال: 

333.  حرز الأماين، رقم البيت: 871. 
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م نـاديـُت با�ْشــِم ربيعــَة بِن ُمكـدَّ

)334(

َه با�شــِمــه الـَمـوثـوُق«                        اأنَّ الـُمنـوَّ

الب�شريني،  على مذهب  القول  اأ�شمر  فقد  اجلر؛  قراءة  واأما يف 

والتقدير: نودي فقيل له »يا مو�شى اإين اأنا ربك«، وقد قدمنا مراراً 

اأن »اإن« تك�شر بعد القول وجوباً.

يعاملون  لأنهم  القول،  اإ�شمار  هنا  يقدرون  فال  الكوفيون  واأما 

.
)335(

النداء معاملة القول

 ***

ْن ُيْخِرَجاُكْم 
َ
اِن ُيِريَداِن اأ

َ
53( قال تعاىل: )َقاُلوا اإِْن َهَذاِن َل�َشاِحر

ُكْم ِب�ِشْحِرِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطِريَقِتُكُم امْلُْثَلى( )طه 63(. ْر�شِ
َ
ِمْن اأ

انفرد الإمام الب�شري بقراءة »اإّن« م�شددة، و»هذين« بالياء.

وانفرد ابن كثري بقراءة »اإْن« خمففة، و»هذاّن« بالألف وت�شديد النون.

وانفرد حف�ص عن عا�شم بقراءة »اإْن« خمففة و»هذان« بالألف 

وتخفيف النون.

« م�شددة و»هذان« بالألف خمففة. قال الإمام  وقراأ الباقون: »اإنَّ

ال�شاطبي: 

334.  حجة الفار�شي، 134/3.

335.  البحر املحيط، 230/2.
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....................................

                            وتخفـيـف »قــالـوا اإن« عـامِلُـه َدل 

، وِثْقـُله و»هـذين« يف »هـذان« حجَّ

)336(

                            دنا ............................

فهذه اأربع قراءات؛ اأولها ل حتتاج اإىل تقدير اإ�شمار، لأنها »جاءت 

على املهيع املعروف يف التثنية«، على حد تعبري اأبي حيان.

واأما القراءات الثالث املتبقية فهي حمل النظر عندنا الآن؛ وهي 

على ما بينها من ُفروق، توؤول اإىل توجيه موحد؛ ذلك اأن )اإْن( اخلفيفَة هنا 

« الثقيلة، بدليل الالم الداخلة على »�شاحران«،  ما هي اإل فرع عن »اإنَّ

« وتخفيُفها فال تاأثري له يف التقدير. واأما ت�شديد نون »هذانِّ

اإذن فقراءة اجلمهور برفع »هذان« بالألف تطرح اإ�شكاًل لأن ا�شم 

»اإن« ي�شتحق الن�شب، فكيف تتاأتى القراءة بالرفع؟! 

على  الآية  ج  يَخرِّ بع�شها  كثرية؛  اأقوال  الآية  يف  قيلت  لقد 

الإ�شمار، وبع�شها على عدم الإ�شمار.

النحاة«:  »القدماء من  اإىل  اأبو حيان  النوع الأول ما عزاه  فمن 

ل�شاحران«،  هذان  »اإنه  والتقدير:  ال�شاأن،  �شمري  حذف  على  »اأنه 

وخرُب »اإن« اجلملُة من قوله »هذان ل�شاحران«، والالم يف »ل�شاحران« 

.
)337(

داخلة على خرب املبتداأ«

336.  حرز الأماين، رقم البيت: 875.

337.  البحر املحيط، 349/7، وحجة ابن زجنلة: 455.
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باأن حذف  القول  هذا  »و�شعف  قائاًل:  ي�شتدرك  حيان  اأبا  ولكن 

اخلرب  يف  الالم  دخول  وباأن  ال�شعر،  يف  اإل  يجيء  ل  ال�شمري  هذا 

.
)338(

�شاذ«

وهناك تخريج اآخر على اإ�شمار املبتداأ: »قال بع�شهم: »اإن« مبعني 

»نعم«، و»�شاحران« خرب مبتداأ حمذوف، والالم داخلة على اجلملة، 

.
)339(

تقديره: لهما �شاحران«

اختاره  ما  فيه  اأوجُه  فيبدو  الإ�شمار،  عدم  على  التخريج  واأما 

اأبو حيان، حيث يقول: »والذي نختاره يف تخريج هذه القراءة اأنها 

جاءت على لغة بع�ص العرب من اإجراء املثنى بالألف دائماً، وهي 

لغة لكنانة، حكى ذلك اأو اخلطاب، ولبني احلارث بن كعب وخثعم 

وزبيد واأهل تلك الناحية، حكي ذلك عن الك�شائي، ولبني العنرب 

.
)340(

وبني الهجيم ومراد وعذرة«

***

338.  البحر املحيط، 349/7.

339.  الك�شاف، 72/3.

340.  البحر املحيط، 350/7.
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�سورة �لأنبياء

َط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم 
ْ

ُع امْلََواِزيَن اْلِق�ش 54( قال تعاىل: )َونَ�شَ

ِبَنا  َوَكَفى  ِبَها  َنا 
ْ
َتي

َ
اأ َدٍل 

ْ
َخر ِمْن  ٍة  َحَبّ ِمْثَقاَل  َكاَن  َواإِْن  ًئا 

ْ
�َشي نَْف�ٌص 

َحا�ِشِبنَي( )الأنبياء 47(.

َّ اإِنََّها 
قراأ نافع برفع »مثقال« هنا، ويف لقمان يف قوله تعاىل: )َيا ُبَني

ْو 
َ

َماَواِت اأ ْو يِف ال�َشّ
َ
ٍة اأ

َ
ْخر َدٍل َفَتُكْن يِف �شَ

ْ
ٍة ِمْن َخر اإِْن َتُك ِمْثَقاَل َحَبّ

 َلِطيٌف َخِبرٌي( )لقمان 16(.
َ
ْر�ِص َياأِْت ِبَها اهلُل اإَِنّ اهلل

َ
يِف اْلأ

يقول الإمام ال�شاطبي يف فر�ص �شورة الأنبياء:

.....................................

 
)341(

كِمال
ُ
                        و»مثقاَل« مْع لقماَن بالرفع اأ

يف قراءة اجلمهور اإ�شماُر ا�شم »كان« اأي: »واإن كان ال�شيء« اأو: 

.
)342(

»واإن كان العمل«. واأما يف لقمان فالتقدير: اإن تك هي مثقال حبة

341.  حرز الأماين، رقم البيت: 889.

342.  البحر املحيط، 436/7.
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ويف قراءة نافع: »كان« تامٌة، ومثقال فاعلها يف الآيتني، لكن يف 

لقمان اأتى الفعل موؤنثاً وفاعله مذكر »لإ�شافته اإىل موؤنث، وكاأنه قال 

.
)343(

اإن تك زنة حبة«

***

343.  نف�شه.
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�سورة �حلج

اِت  احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شَّ  ُيْدِخُل اَلّ
َ
55( قال تعاىل: )اإَِنّ اهلل

ا  �َشاِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلوؤُْلوؤً
َ
ْوَن ِفيَها ِمْن اأ نَْهاُر ُيَحَلّ

َ
ِتَها اْلأ اٍت جَتِْري ِمْن حَتْ َجَنّ

( )احلج 23(.
ٌ
َوِلَبا�ُشُهْم ِفيَها َحِرير

�َشاِوَر ِمْن 
َ
ْوَن ِفيَها ِمْن اأ اُت َعْدٍن َيْدُخُلونََها ُيَحَلّ وقال تعاىل: )َجَنّ

( )فاطر 33(.
ٌ
ا َوِلَبا�ُشُهْم ِفيَها َحِرير َذَهٍب َوُلوؤُْلوؤً

قراأ الإمامان نافع وعا�شم بن�شب »لوؤلوؤاً« يف الآيتني.

وقراأ اجلمهور باجلر يف املو�شعني، قال الإمام ال�شاطبي يف فر�ص 

�شورة احلج: 

ْلفة
ُ
ْب »لوؤلوؤاً« نْظَم اأ ومْع فاطـِر ان�شِ

)344(

...............................                             

خذت قراءة اجلمهور من �شد الن�شب وهو اجلر، على ا�شطالح 
ُ
واأ

�شاحب الق�شيد رحمه اهلل.

344.  حرز الأماين، رقم البيت: 895.
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على  اأو  اأ�شاور  على  من�شوقٌة  لأنها  فيها  اإ�شمار  ل  اجلر  قراءة 

.
)345(

ذهب

واأما قراءة الن�شب ففيها تقديران: 

اأحدهما اأن تكون معطوفة على مو�شع اجلار واملجرور )من اأ�شاور( 

.
)346(

لأن حمله الن�شب، لأن تقديره: وُيحلَّون حلياً من اأ�شاور

باإ�شمار فعل يف�شره الفعل ال�شابق؛  اأن تكون من�شوبة  والثاين 

.
)348(

، اأو »يوؤتون لوؤلوؤاً«
)347(

اأي: »وُيحلَّون لوؤلوؤا«

اأن  يرى  الداين  فاإن  الوقف؛  على  اخلالف  هذا  اأثر  عن  واأما 

الوقف على »لوؤلوؤا« »كاٍف؛ �شواء قرئ باخلف�ص اأو الن�شب، لأنه يف 

.
)349(

القراءتني من�شوٌق على الأ�شاور«

ويبدو اأن الإمام الداين مل يعرج على وجه الإ�شمار، واإل لرمبا 

اعترب الوقف ممكناً على »اأ�شاور من ذهب«.

***

345.  البحر املحيط، 497/7. وحجة الفار�شي، 165/3.

346.  البحر املحيط، 497/7.

347.  حجة ابن زجنلة، 474.

348.  الك�شاف، 151/3.

349.  املكتفى، �ص: 393.
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�سورة �ملوؤمنون

ُقوَن( )املوؤمنون 87(. َفاَل َتَتّ
َ
56( قال تعاىل: )�َشَيُقوُلوَن هلِلِ ُقْل اأ

َحُروَن( )املوؤمنون 89(.
ْ

نَّى ُت�ش
َ
وقال تعاىل: )�َشَيُقوُلوَن هلِلِ ُقْل َفاأ

قبل  الو�شل  األف  باإثبات  عمرو  اأبو  الإمام  انفرد  املو�شعني  يف 

م�شاحف  يف  كذلك  وهي  الهاء،  �شم  اجلر  لم  وحذف  الالم، 

الب�شرة.

وقراأ الباقون بغري األف مع ك�شر الهاء. يقول الإمام ال�شاطبي:

 

ويف لم »هلل« الأخريْين حــذُفـهـا

)350(

                         ويف الهاء رفُع اجلرِّ عن ولد الَعال

يبدو اأن يف كلتا القراءتني اإ�شماراً، واإن كان املوجهون مل يفي�شوا 

يف اإي�شاحه، كما اأن الإ�شمار على كلتا القراءتني هو اإ�شمار مبتداأ، 

ولكن املق�شود به خمتلف:

350.  حرز الأماين، رقم البيت: 907.
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ففي قراءة الب�شري اإ�شمار مبتداأ يعود على ا�شم اجلاللة، والتقدير: 

«، فاإذا قلت: »َمن مالُك  »هو اهلل«، لأنها جاءت على جواب »َمن ربُّ

.
)351(

هذه الدار« فيقت�شي اللفظ اأن يقال يف جوابه: »زيٌد« ونحوه

يعود  تقديره: »هي«،  مبتداأ  اأ�شمر  فقد  قراءة اجلمهور؛  واأما يف 

على »ال�شماوات« و»امللكوت«، والتقدير: »هي هلل«.

فـ»قراءة اجلمهور جاءت على املعنى، لأن قولك: من رب هذا 

.
)352(

وملن هذا، يف معنى واحد«

***

ا ُي�ْشِرُكوَن(  َهاَدِة َفَتَعاىَل َعَمّ ِب َوال�َشّ
ْ
57( قال تعاىل: )َعامِلِ اْلَغي

)املوؤمنون 92(.

رواية حف�ص:  من  وعا�شم  عامر  وابن  عمرو  واأبو  كثري  ابن  قراأ 

»عامِل« باجلر، وقراأ الباقون بالرفع. يقول الإمام ال�شاطبي: 

و»عامُل« خف�ُص الرفع عن نََفٍر .....

)353(

................................                           

 فال اإ�شمار فيها اإذن.
)354(

يف قراءة اجلر تكون »عامل« �شفة هلل

351.  احلجة للفار�شي، 186/3.

352.  البحر املحيط، 580/7، والتف�شري للزخم�شري، 200/3.

353.  حرز الأماين، رقم البيت: 908.

354.  الك�شاف، 200/3.
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.
)355(

ويف قراءة الرفع يكون فيها اإ�شمار مبتداأ، والتقدير: »هو عامل«

واأثر هذا اخلالف على الوقف وا�شح، فـ »من قراأ »عامل الغيب« 

بالرفع على خرب مبتداأ م�شمر، وقف على »عما ي�شفون«، ومن قراأ 

.
)356(

باخلف�ص على النعت مل يقف على ذلك«

***

355.  حجة ابن زجنلة، 491.

356.  املكتفى، 403.
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�سورة �لنور

َنّ َلْعَنَت اهلِل َعَلْيِه اإِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي( 
َ
اِم�َشُة اأ 58( قال تعاىل: )َواخْلَ

)النور 7(.

اِدِقنَي(  َها اإِْن َكاَن ِمَن ال�شَّ
ْ
َب اهلِل َعَلي َنّ َغ�شَ

َ
اِم�َشَة اأ وقال تعاىل: )َواخْلَ

)النور 9(.

قراأ الإمام نافع »اأْن« �شاكنة خمففة يف املو�شعني »ولعنت« بالرفع 

« م�شددًة يف  »اأنَّ بفتح فك�شر. وقراأ اجلمهور  و»غ�شب« فعاًل ما�شياً 

اأن  ا�شم  اأنه  على  بفتحتني  وغ�شب  بالن�شب  »ولعنت«  املو�شعني، 

من�شوب.

الأعراف  يف  ال�شاطبي  الإمام  قدمه  فقد  الأول  املو�شع  فاأما 

وقدمناه هناك، واأما املو�شع الثاين فيقول فيه: 

............................................

 
)357(

دِخال
ُ
َب« التخفيُف والك�شُر اأ                   ...... »اأن غ�شِ

357.  حرز الأماين، رقم البيت: 913.
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فعلى قراءة نافع تكون »اأْن« خمففًة من الثقيلة وقد اأ�شمر ا�شمها 

. وقد تقدمت مناذج كثرية 
)358(

الذي هو �شمري ال�شاأن يف املو�شعني

من ذلك.

***

ا�ْشُمُه  ِفيَها   
َ
َوُيْذَكر َفَع 

ْ
ُتر ن 

َ
اأ  

ُ
ِذَن اهلل

َ
اأ ُبُيوٍت  59( قال تعاىل: )يف 

ٌع َعن 
ْ
َبي اَرٌة َول  ُتْلِهيِهْم جِتَ اِل. ِرَجاٌل لَّ  ِباْلُغُدوِّ َوالآ�شَ ُح َلُه ِفيَها  ُي�َشبِّ

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب  الِة َواإِيَتاء الزَّ ِذْكِر اهلِل َواإَِقاِم ال�شَّ

 
ُ
َواهلل ِلِه  َف�شْ ن  مِّ َوَيِزيَدُهم  َعِمُلوا  َما  ْح�َشَن 

َ
اأ  

ُ
اهلل ِلَيْجِزَيُهُم  اُر.  ْب�شَ

َ
َوالأ

ِ ِح�َشاٍب( )النور 36 - 37(. ْ
ُزُق َمن َي�َشاء ِبَغري

ْ
َير

والباقون  الباء،  بفتح  »ي�شبَّح«  و�ُشعبة:  عامر  ابن  الإمام  قراأ 

بك�شرها. يقول الإمام ال�شاطبي: 

»ي�شبِّح« فتُح البا كذا �شف .......

)359(

................................                            

الظاهر  للفاعل   
ٌّ

مبني الفعل  فيها لأن  اإ�شمار  قراءة اجلمهور ل 

.
)360(

وهو »رجال«

358.  املو�شح، 908/3. وحجة ابن زجنلة، 496. والدر امل�شون، 387/8.

359.  حرز الأماين، رقم البيت: 916.

360.  املو�شح، 917/3.
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ولالإ�شمار  اإ�شمار،  بدون  ت�شح  فال  و�شعبة  عامر  ابن  قراءة  اأما 

فيها وجهان: 

اأ- اأن يكون من اإ�شمار الفعل »وكاأنه جواب �شوؤال مقدر، كاأنه 

الوجهني  اأحد  ي�شبحه رجال، وعليه يف  ي�شبِّحه؟ فقيل:  قيل: من 

قول ال�شاعر: 

ِلُيبـَك يزيـُد: �شــاِرٌع خل�شــومــٍة

 
)361(

                           وخمـتـبٌط ممـا تـطيح الطـوائُح 

.
)362(

كاأنه قيل: من َيبكيه؟ فقيل: َيبكيه �شارع«

والتقدير:  املبتداأ،  اإ�شمار  من  يكون  اأن  الثاين:  والوجه  ب- 

 .
)363(

»امل�شبِّح رجاٌل«

ول يخفى ما يف القراءتني من اأثر على الوقف:

فعلى قراءة اجلمهور ل يوقف على الآ�شال، وعلى قراءة الإ�شمار 

 .
)364(

يوقف عليها

***

361.  اختلف يف �شاحب هذا البيت، ورجح عبد ال�شالم هارون اأن يكون لنه�شل بن حري يرثي 

اأخاه: الكتاب ل�شيبويه )حتقيق: هارون( 288/1 و366 و398.

362.  الدر امل�شون، 410/8. وحجة ابن زجنلة 501.

363.  البحر املحيط، 422/6.

364.  الدر امل�شون، 410/8.
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ن َفْوِقِه   َيْغ�َشاُه َمْوٌج مِّ
ٍّ

ي ِّ ْو َكُظُلَماٍت يف َبْحٍر جلُّ
َ
60( قال تعاىل: )اأ

َج َيَدُه مَلْ 
َ
ْخر

َ
َذا اأ َها َفْوَق َبْع�ٍص اإِ ن َفْوِقِه �َشَحاٌب ُظُلَماٌت َبْع�شُ َمْوٌج مِّ

 َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر( )النور 40(.
ُ
ْ َيْجَعِل اهلل اَها َوَمن ملَّ

َ
َيَكْد َير

ن،  انفرد الإمام ابن كثري من رواية البزي برفع »�شحاب« غري منوَّ

ناً. وانفرد من روايتيه بجرِّ »ظلمات« منوَّ

وقراأ اجلمهور برفع الكلمتني مع التنوين. يقول الإمام ال�شاطبي:

 

ن البزي »�شـحاٌب« ورفُعـُهم ومـا نوَّ

)365(

ال  داٍر واأو�شَ
َّ
                            لدى »ظلماٍت« َجر

من الوا�شح اأن قراءة املكي ل اإ�شمار فيها، اأما البزي فرفع الأوىل 

وجر الثانية على الإ�شافة، اأ�شاف ال�شحاب اإىل الظلمات، واأما قنبل 

 »ظلمات« على البدل من الظلمات الأوىل. 
َّ
فرفع »�شحاب« وجر

واأما قراءة اجلمهور ففيها اإ�شمار املبتداأ، والتقدير: »هذه ظلمات« 

.
)366(

اأو »هي ظلمات«

 ***

365.  حرز الأماين، رقم البيت: 917.

366.  حجة ابن زجنلة، 512. واملو�شح، 918/2.
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ِذيَن َمَلَكْت  َتاأِْذنُكُم الَّ
ْ

ِذيَن اآَمُنوا ِلَي�ش َها الَّ يُّ
َ
61( قال تعاىل: )َيا اأ

الِة  ِل �شَ
ْ
َقب اٍت ِمن 

َّ
ُلَم ِمنُكْم َثالَث َمر ُلُغوا احْلُ

ْ
َيب ِذيَن مَلْ  َوالَّ مْيَاُنُكْم 

َ
اأ

اْلِع�َشاء  الِة  �شَ َبْعِد  َوِمن  ِهرَيِة  الظَّ َن  مِّ ِثَياَبُكم  ُعوَن  َت�شَ َوِحنَي  اْلَفْجِر 

اُفوَن  َطوَّ َبْعَدُهنَّ  ُجَناٌح  ِهْم 
ْ
َعَلي َول  ُكْم 

ْ
َعَلي �َص 

ْ
َلي ُكْم  لَّ َعْوَراٍت  َثالُث 

 َعِليٌم 
ُ
 َلُكُم الآَياِت َواهلل

ُ
ُ اهلل ُكْم َعَلى َبْع�ٍص َكَذِلَك ُيَبنيِّ ُكم َبْع�شُ

ْ
َعَلي

َحِكيٌم( )النور 58(.

قراأ �شعبة والأخوان: »ثالَث عورات« بالن�شب، واجلمهور بالرفع. 

يقول الإمام ال�شاطبي:

ـحبٍة، وِقـْف  وثاين ثالَث ارفْع �شـوى �شُ

)367(

بدل
ُ
                  ول وقَف قبل الن�شب اإن قلَت اأ

يف كلتا القراءتني اإ�شمار: 

»ثالث«  »اأن  ذلك  امل�شاف،  اإ�شمار  ففيها  �شحبة  قراءة  اأما 

لأنها  زمان؛  ظرف  ههنا  مرات«  و»ثالث  مرات«.  »ثالث  من  بدل 

ثالثة اأزمنة )...( فاأبدل »ثالث عورات« منها على اإ�شمار الوقت، 

وتقديره: ثالث اأوقات عورات، فحذف امل�شاف واأقام امل�شاف اإليه 

.
)368(

مقامه، فلذلك اأنث الثالث«

هن  والتقدير:  املبتداأ،  اإ�شمار  ففيها  اجلمهور  لقراءة  وبالن�شبة 

367.  حرز الأماين، رقم البيت: 919.

368.  املو�شح، 923/3.
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.
)370(

، اأو هذه الأوقات املذكورة ثالث عوراٍت
)369(

ثالث عوراٍت

اأمامه  ال�شورة ووجد  اآخر  ملا كان يف  ال�شاطبي  الإمام  اأن  ويبدو 

هذا  باأثر  تتعلق  بفائدة  علينا  ي�شن  اأن  يرد  مل  البيت  من  مت�شعاً 

قراأ  ملن  عورات  »ثالث«  قبل  بالوقف  فاأمر  الوقف؛  على  اخلالف 

بالن�شب على البدلية فال وقف قبل الن�شب،  بالرفع، واأما من قراأ 

اأي قبل »ثالث عورات«.

***

369.  البحر املحيط، 433/8.

370.  املو�شح، 923/2.
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�سورة �لنمل 

يِف  ْبَء  اخْلَ ُيْخِرُج  اَلِّذي  هلِلِ  ُجُدوا 
ْ

َي�ش َلّ 
َ
)اأ تعاىل:  قال   )62

ْر�ِص َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن( )النمل 25(.
َ

َماَواِت َواْلأ ال�َشّ

نداء،  حرف  »يا«  مع  »األ«  بتخفيف  الك�شائي  الإمام  انفرد 

و»ا�شجدوا« فعل اأمر.

وقراأ الباقون بت�شديد »اأّل« مت�شلة يف الر�شم، و»ي�شجدوا« فعاًل 

م�شارعاً. يقول الإمام ال�شاطبي: 

»اأَل يا ا�شجدوا« راٍو ...............

)371(

...............................                            

يف قراءة الك�شائي اإ�شمار املنادى؛ ذلك اأن »يا« للنداء وقد وِلَيها 

فعٌل، ول ميكن نداء الفعل؛ فـ »ُجعل ما بعد »األ« منادًى قد حذف 

وبقيت »يا« تدل عليه، وذلك جائز يف لغة العرب، جاء يف اأ�شعارها 

371.  حرز الأماين، رقم البيت: 934.

����� ������ �����.indd   187 9/14/14   1:56:20 PM

 



188

وكالمها، يكتفون بـ »يا« عن ال�شم املنادى )...( ويحذفونه لدللة 

الكالم و»يا« عليه، يقولون: األ يا انزلوا، األ يا ادخلوا.. يريدون: األ 

يا هوؤلء، قال ال�شاعر: 

فقـالت: األ يا ا�شــمْع نِعْظك بخطـٍة

)372(

                         فقلت: �شميعاً فانطقي واأ�شيبي«

واأما قراءة اجلمهور فالأ�شل فيها: »اأن ل ي�شجدوا، فاأدغم النون 

.
)373(

يف الالم من »ل««

وهي حتتمل الإ�شمار وعدمه:

والتقدير:  التعليل،  اإ�شمار لم  من  يكون  الإ�شمار  فعلى وجه 

ف�شدهم عن ال�شبيل لأن ل ي�شجدوا، باإ�شمار الالم، وهو متعلق بقوله: 

»�شدهم«، ويجوز اأن يتعلق بقوله تعاىل: »زين لهم ال�شيطان اأعمالهم«، 

.
)374(

اأي زينها لهم لئال ي�شجدوا، فالفعل اأي�شاً على اإ�شمار الالم

واأما ترتيب الوقف على اختالف القراءتني؛ فقد تكفل به ال�شاطبي 

رحمه اهلل، حيث وقف عند هذه الكلمة يف ثالثة اأبيات، فقال: 

: »األ«
ً
.................. وِقــْف ُمبـتـلى

ال                      و»يا« و»ا�شجدوا«، وابداأُه بال�شم ُمو�شَ

372.  الك�شف ملكي، 157/2.

373.  املو�شح، 955/2.

374.  امل�شدر ال�شابق نف�شه، وتف�شر الرازي، 552/24. وحجة ابن زجنلة: 526.
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اأراد: »األ يا هــوؤلء ا�شــجدوا«، وقـف

                      لـه قـــبَله، والـغــــيـُر اأدرَج ُمـــبـِدل 

وقد قيل مـفـعـوًل واأْن اأدغـموا بـ »ل«

                      ولي�ص مبقطوٍع، فقْف: »ي�شجدوا« و»ل« 

 الوقف؛ وقف البتالء، ووقف 
ْ

وال�شاطبي هنا يتحدث عن نوعي

الختيار، فبالن�شبة لوقف البتالء يجوز عند الك�شائي على الَكِلم 

 ،
ً
الثالث: »األ« و»يا« و»ا�شجدوا«؛ لأن كاّلً منها كلمة م�شتقلة معنى

رغم ات�شال الأخريتني ر�شماً.

واأما الوقف الختياري له فيكون قبل »األ« على »يهتدون«، وهو 

، وذلك لأن »األ« املخففة لال�شتفتاح والتنبيه، 
)375(

كاٍف عند الداين

فهي ا�شتئناف.

واأما اجلمهور فالوقف الختياري عندهم ل ميكن اأن يكون على 

مبا  متعلق  م�شدٍر  تاأويل  يف  عليه  دخلت  وما  »اأْن«  لأن  »يهتدون«، 

»والغري  ال�شاطبي:  قال  ولذا  املفعولية،  اأو  البدلية  على  اإما  قبله؛ 

اأدرَج ُمبدل وقد قيل مفعوًل«، وعليه فال يوقف للجمهور اإل على 

اآخر الآية. يقول الإمام الداين: »ومن قراأ »اأّل ي�شجدوا« بالت�شديد 

لندغام النون فيها، فلي�ص بوْقٍف، لأن العامل يف »اأن« ما قبلها، فال 

.
)376(

يقطع منه«

375.  املكتفى، 429.

376.  امل�شدر ال�شابق نف�شه.
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وبالن�شبة للوقف ال�شطراري عند اجلمهور في�شح على مو�شعني، 

هما: »ل« ِمن »اأْن ّل«، ول ي�شح على »اأْن« وحدها، لأنها مت�شلة يف 

الر�شم، كما ي�شح على »ي�شجدوا« بكاملها لأن الياء جزء منها، لأنها 

فعل م�شارع.

***
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�سورة �لَق�س�س

ا�ِص  النَّ َن  ًة مِّ مَّ
ُ
اأ ِه 

ْ
َعَلي َوَجَد  َمْدَيَن  َماء  َوَرَد  63( قال تعاىل: )َومَلَّا 

اأَتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ل 
َ
ُقوَن. َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمر

ْ
َي�ش

ٌخ َكِبرٌي( )الق�ش�ص 23-22(.
ْ
ُبونَا �َشي

َ
َعاء َواأ ِدَر الرِّ ِقي َحتَّى ُي�شْ

ْ
نَ�ش

قراأ العربيان )اأبو عمرو وابن عامر( »َي�شُدر« بفتح الياء و�شم الدال، 

وقراأ اجلمهور ب�شم الياء وك�شر الدال، قال الإمام ال�شاطبي: 

.............................. و»ُيـ�شــــ

 
)377(

نْهال
َ
                     ـــِدَر« ا�شُمْم وك�شُر ال�شمِّ ظاميِه اأ

، ِمن   غري متعدٍّ
ٌّ

القراءة الأوىل ل اإ�شمار فيها، لأن الفعل »ُثالثي

عاء هم الرعاة. ، والرِّ
)378(

درت« الرعاُء اإذا رجعت من �شقيها« »�شَ

 
ٌّ

واأما قراءة اجلمهور ففيها اإ�شمار املفعول به؛ فالفعل فيها »رباعي

377.  حرز الأماين، رقم البيت: 945.

378.  الك�شف ملكي بن اأبي طالب، 173/2.
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متعدٍّ اإىل مفعول حمذوف، فهو من اأ�شَدْرت الإبل، اإذا رددتها من 

، اأ�شمر 
)379(

ال�شقي، تقديره: حتى ُي�شِدَر الرعاُء موا�شَيهم من ال�شْقي

ذكر املوا�شي هنا كما اأ�شمر قبلها يف قوله »ي�شقون«، ويف قوله تعاىل: 

اأي  ُحوَن( )النحل 6( 
َ
ر

ْ
ُتِريُحوَن َوِحنَي َت�ش ِفيَها َجَماٌل ِحنَي  )َوَلُكْم 

حني تريحون اإبلكم وحني ت�شرحونها.

***

379.  نف�شه.
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�سورة �لعنكبوت

ِنُكْم 
ْ
َة َبي َودَّ ْوَثانًا مَّ

َ
ن ُدوِن اهلِل اأ َا اتََّخْذمت مِّ 64( قال تعاىل: )َوَقاَل اإِمنَّ

ُكم  ُكم ِبَبْع�ٍص َوَيْلَعُن َبْع�شُ نَْيا ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْع�شُ َياِة الدُّ يف احْلَ

ِريَن( )العنكبوت 25(. ن نَّا�شِ اُر َوَما َلُكم مِّ َواُكُم النَّ َبْع�ًشا َوَماأْ

يف قوله تعاىل »مودة بينكم« ثالث قراءات.

ن  الأوىل لبن كثري واأبي عمرو والك�شائي: برفع »مودُة« غري منوَّ

وجر »بيِنكم«.

منونة،  »مودَة« غري  بن�شب  والثانية حلمزة وحف�ص عن عا�شم: 

وجر »بيِنكم« على الإ�شافة.

بن�شب  عا�شم(:  عن  و�شعبة  عامر  وابن  )نافع  للباقني  والثالثة 

»مودًة« مع التنوين ون�شب »بيَنكم« اأي�شاً.

يقول الإمام ال�شاطبي: 

»مـــودٌة« املــرفـــــوُع حـــقُّ ُرواِته

)380(

ندل ْب »بيَنكم« عمَّ �شَ                       ونَّونْه وان�شِ

380.  حرز الأماين، رقم البيت: 953.
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الأوجه  هذه  ذكر  يف  اهلل-  -رحمه  ال�شاطبي  الإمام  اأبدع  وقد 

يف بيت واحد؛ ففهمنا وجه الفريق الأول من الت�شريح يف ال�شطر 

الأول، ومفهوم املخالفة يف ال�شطر الثاين، ووجه الفريق الثاين من 

الأول  ال�شطر  مفهوم  من  الثالث  الفريق  ووجه  ال�شطرين،  مفهوم 

ومنطوق ال�شطر الثاين.

على  الثالث  القراءات  يف  وارد  عنه  نبحث  الذي  والإ�شمار 

اختالف تقديره يف كل منها.

فعلى الأوىل يحتمل ثالثة اأوجه لالإ�شمار: 

كافة  »اإمنا«  اعتربنا  اإذا  وذلك  الثاين؛  املفعول  اإ�شمار   ..1

والثاين  »اأوثاناً«  اأحدهما  مفعولني؛  اإىل  متعدية  و»اتخذ«  ومكفوفة، 

اآلهًة،  اأوثاناً  اهلل  دون  من  اتخذمت  والتقدير:  »اآلهة«،  تقديُره  م�شمر 

الوقف  ويكون   .
)381(

خرباً احلياة«  و»يف   
ً
مبتداأ »مودة«  تكون  وعليه 

.
)382(

على »اأوثاناً« كافياً

2..  اإ�شمار املفعول الأول، وهو هنا عائُد ال�شم املو�شول، وذلك 

»مودة«  فتكون  »الذي«،  مبعنى  ا�شَمها،  و»ما«  عاملًة   » »اإنَّ اإذا جعلنا 

. وعلى هذا 
)383(

« والتقدير: اإن الذي اتخذمتوه مودة بينكم خرب »اإنَّ

.
)384(

التقدير ل ي�شح الوقف على »اأوثاناً«

 ،
)385(

3..  اإ�شمار املبتداأ قبل »مودة«، والتقدير: »هي مودُة بينكم«

381.  حجة ابن زجنلة، �ص: 551.

382.  املكتفى، �ص: 443.

383.  حجة الفار�شي، 259/3.

384.  املكتفى، �ص: 443.

385.  البحر املحيط، 352/8.
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مثله يف كفاية  وهو  الأول،  الوجه  مع  اأن يجتمع  الوجه ميكن  وهذا 

الوقف على »اأوثاناً«.

واأما القراءتان الثانية والثالثة، فتت�شمنان اإ�شمار املفعول الثاين؛ 

مفعولني،  اإىل  متعدياً  و»اتخذ«  ومكفوفة،  كافة  »اإمنا«  بجعل  وذلك 

اأن  كما  فحذف،  اآلهة«،  اأوثاناً  اهلل  دون  من  اتخذمت  »اإمنا  والتقدير: 

ِذيَن اَتَّخُذوا اْلِعْجَل �َشَيَناُلُهْم( )الأعراف 152( معناه  قوله: )اإَِنّ اَلّ

.
)386(

»اتخذوا العجل اإلهاً« فحذف«

يكون يف  فال  واحد  مفعول  اإىل  متعدياً  »اتخذ«  جعلنا  اإذا  واأما 

هاتني القراءتني اإ�شمار، وقد ورد متعديا اإىل مفعول واحد يف قوله 

ْم 
َ
اأ َعْهَدُه   

ُ
اهلل ُيْخِلَف  َفَلْن  َعْهًدا  اهلِل  ِعْنَد  َخْذمُتْ  َتّ

َ
اأ ُقْل   ...( تعاىل: 

َتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َما َل َتْعَلُموَن( )البقرة 80(.

وعلى هاتني القراءتني »ل ي�شح الوقف على ما قبل »مودة«، لتعلقها 

.
)387(

به، لأنها مفعول من اأجلها، وقْف على »يف احلياة الدنيا««

***

386.  حجة الفار�شي، 258/3.

387.  املكتفى، �ص: 443
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�سورة �سباأ

َبَلى  ُقْل  اَعُة  ال�شَّ َتاأِْتيَنا  َكَفُروا ل  ِذيَن  الَّ )َوَقاَل  تعاىل:  قال   )65

َماَواِت  ٍة يف ال�شَّ ِب ل َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ
ْ
ُكْم َعامِلِ اْلَغي ِتَينَّ

َوَربِّي َلَتاأْ

ِبنٍي( )�شباأ 3(. ْكرَبُ اإِلَّ يف ِكَتاٍب مُّ
َ
َغُر ِمن َذِلَك َول اأ �شْ

َ
ْر�ِص َول اأ

َ
َول يف الأ

وت�شديدها  الالم  مبد  »عاّلم«  والك�شائي(  )حمزة  الأخوان  قراأ 

وبجر امليم بوزن »فعال«.

وقراأ نافع وابن عامر »عامل« بوزن »فاعل« مع رفع امليم.

الإمام  يقول  امليم.  جر  مع  »فاعل«  بوزن  »عامِل«  الباقون  وقراأ 

ال�شاطبي: 

« ُقْل »عاّلِم« �شاَع، ورفُع خفـ و»عامِلِ

)388(

ه َعمَّ .......................                           ـ�شِ

نافع  قراءة  يجعل  الذي  الإعرابي  اخلالف  هو  هنا  يهمنا  الذي 

وابن عامر تت�شمن اإ�شمار املبتداأ قبل »عامل«، والتقدير: »هو عامل 

388.  حرز الأماين، رقم البيت: 975.
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 ،
ً
مبتداأ »عامل«  فتكون  الإ�شمار  عدم  اأي�شا  فيها  ويجوز  الغيب«، 

.
)389(

وخربُه: »ل يعزب عنه«

اأو عدمه- فهي  الت�شعيف  باجلر -�شواء مع  قراءة اجلمهور  واأما 

ول  بدًل،  اأو  له  �شفة  »ربي«،  اأو  »اهلل«  اجلاللة  ل�شم  التبعية  على 

لأنها  »عامل«  قبل  الوقف  يجوز  الأوىل  القراءة  وعلى  فيها.  اإ�شمار 

ا�شتئناف، واأما يف القراءة الثانية فال بد من الو�شل؛ لأنها تابعة ملا 

.
)390(

يف الآية ال�شابقة والتي قبلها

 ***

 
ٌ
�َشْهر َوَرَواُحَها   

ٌ
�َشْهر َها  ُغُدوُّ يَح  الرِّ َماَن 

ْ
)َوِل�ُشَلي قال تعاىل:    )66

ِه َوَمن  َربِّ ِباإِْذِن  َيَدْيِه  َبنْيَ  نِّ َمن َيْعَمُل  َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجْلِ �َشْلَنا 
َ
َواأ

ِعرِي( )�شباأ 12(. ْمِرنَا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب ال�شَّ
َ
َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن اأ

انفرد الإمام عا�شم من رواية �شعبة، بقراءة »الريح« بالرفع، وقراأ 

اجلمهور بالن�شب، قال الإمام ال�شاطبي:

 

يح« رفٌع �شحَّ ............. ويف »الرِّ

)391(

...............................                             

   

يف كلتا الآيتني اإ�شمار؛ ولكنه خمتلف:

389.  املو�شح لبن اأبي مرمي، 1041. وحجة ابن زجنلة، 581.

390.  املكتفى، �ص: 463.

391.  حرز الأماين، رقم البيت: 977. 
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اأ�شل  اأن  ذلك  امل�شاف،  اإ�شمار  الآية  يف  الرفع  قراءة  فعلى 

الكالم: »ول�شليماَن ت�شخرُي الريح«، فالت�شخري هو املبتداأ يف الأ�شل، 

وهو م�شاف اإىل الريح، لكنه ملا حذف واأقيمت الريح مقامه �شارت 

.
)392(

الريح مرفوعة بالبتداء، واملعنى: وت�شخري الريح ل�شليمان«

واأما قراءة الن�شب فعلى اإ�شمار فعل نا�شب لـ »الريح«، والتقدير: 

على  مبالكها  ولي�ص  له،  �شخرت  لأنها  الريح،  ل�شليمان  »و�شخرنا 

َماَن 
ْ
احلقيقة، ويقّوي الن�شَب اإجماُعهم عليه يف قوله تعاىل: )َوِل�ُشَلي

ِبُكِلّ  ا  َوُكَنّ ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  اَلّ ْر�ِص 
َ

اْلأ اإِىَل  ْمِرِه 
َ
ِباأ جَتِْري  َفًة  َعا�شِ يَح 

ّ
الِر

ٍء َعامِلِنَي( )الأنبياء 81(.
ْ

�َشي

وبالن�شبة للوقف »فمن قراأ بالرفع )...( وَقف على »ب�شري«، ومن 

قوله:  على  معطوفٌة  الريح  لأن  ذلك،  على  يقف  مل  بالن�شب  قراأ 

.
)393(

ا له«، .... فال يقطع من ذلك« »واأَلنَّ

***

392.  املو�شح، 1045.

393.  املكتفى، 464.
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�سورة ي�س

ِحيِم( )ي�ص 5(
َّ
67( قال تعاىل: )َتْنِزيَل اْلَعِزيِز الر

قراأ ابن عامر وحف�ص وحمزة والك�شائي بن�شب »تنزيل«، وقراأ 

الباقون برفعها، قال الإمام ال�شاطبي: 

و»تنزيل« ن�شُب الرفِع كهُف �شحاِبه

)394(

................................                           

فعلى قراءة الرفع يكون يف الآية اإ�شماُر مبتداأٍ، تقديره: هو تنزيل 

.
)395(

العزيز، اأو: هذا تنزيل، اأو: الذي اأنزل اإليك تنزيل

واأما قراءة الن�شب فهي على امل�شدرية، ولكن قد تكون باإ�شمار 

ولكن  فيها،  اإ�شمار  ل  اأو   .
)396(

العزيز تنزيَل  ل  ُنزِّ والتقدير:  فعل، 

394.  حرز الأماين، رقم البيت: 986.

395.  الك�شف، 214/2. وحجة ابن زجنلة، 596.

396.  املو�شح 1069.
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�َشِلنَي. 
ْ
امْلُر مَلَِن  )اإِنََّك  ال�شابقتني  الآيتني  من  املفهوم  باملعنى  ن�شٌب 

.
)397(

َتِقيٍم( )ي�ص 4-3(
ْ

اٍط ُم�ش
َ
ر َعَلى �شِ

 ***

َفاَل 
َ
اأ ْيِديِهْم 

َ
اأ َعِمَلْتُه  َوَما  َثَمِرِه  ِمْن  )ِلَياأُْكُلوا  تعاىل:  قال   )68

َي�ْشُكُروَن( )ي�ص 35(.

قراأ الأخوان و�شعبة: » وما عِملْت« بدون هاء، وهي كذلك يف 

م�شاحف الكوفة، اإل اأن حف�شاً وافق م�شاحف الأم�شار الأخرى. 

وقراأ اجلمهور »عملته« بالهاء. يقول الإمام ال�شاطبي: 

و»ما عملتُه« يحذُف الهـاَء �شـحبٌة

)398(

...............................                             

قراءة اجلمهور ل اإ�شمار فيها.

واأما قراءة »�شحبة« ففيها اإ�شمار املفعول به، الذي هو ال�شمري 

العائد على »ما«، وذلك لطول ال�شلة، وتقديره هو ما جاء يف قراءة 

اجلمهور.

ومما احُتّج به لقراءة الإ�شمار، التفاق على الإ�شمار يف ال�شورة 

نَْعاًما 
َ
ْيِديَنا اأ

َ
نَّا َخَلْقَنا َلُهْم مِمَّا َعِمَلْت اأ

َ
ْوا اأ

َ
َومَلْ َير

َ
نف�شها يف قوله تعاىل: )اأ

397.  حجة ابن زجنلة، 596.

398.  حرز الأماين، رقم البيت: 987.
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َلَها َماِلُكوَن( )ي�ص71(، كما اأن العرب كثريا ما »ت�شمر الهاء  َفُهْم 

عائدًة على »من« و»الذي« و»ما«، واأكرث ما جاء يف التنزيل من هذا 

 َر�ُشوًل( )الفرقان 
ُ
َهَذا اَلِّذي َبَعَث اهلل

َ
على حذف الهاء، كقوله: )اأ

َطَفى(  ا�شْ ِذيَن  اَلّ ِعَباِدِه  َعَلى  َو�َشاَلٌم  هلِلِ  ْمُد  احْلَ )ُقِل  وقوله:   )41

ْمِر اهلِل اإَِلّ َمْن َرِحَم( 
َ
َم اْلَيْوَم ِمْن اأ )النمل 59(، وقوله: )َقاَل َل َعا�شِ

.
)399(

( )البقرة 253(«
ُ
َم اهلل )هود 43( وقوله: )ِمْنُهْم َمْن َكَلّ

***

ُجوِن 
ْ
َكاْلُعر َعاَد  َحَتّى  َمَناِزَل  ْرنَاُه  َقَدّ  

َ
)َواْلَقَمر تعاىل:  قال   )69

اْلَقِدمِي( )ي�ص 39(.

قراأ نافع وابن كثري واأبو عمرو »القمر« بالرفع وقراأ الباقون بالن�شب، 

قال ال�شاطبي: 

.....................................

 
)400(

« ارفعُه �َشما ولقد َحال
َ
                          و»والقمر

فال  خرب،  بعده  واجلملة  مبتداأ  »القمر«  يكون  »�شما«  قراءة  يف 

اإ�شمار فيها.

399.  حجة ابن زجنلة، 598ـ599.

400.  حرز الأماين، البيت ال�شابق نف�شه.
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واأما قراءة اجلمهور ففيها اإ�شمار فعل نا�شب لـ »القمر«، يف�شره 

، ومن الوا�شح اأن 
)401(

الفعل املذكور بعده، والتقدير: »وقدرنا القمر«

 فقط، اإذ ل يجوز اإظهار هذا الفعل، 
ٌّ

هذا التقدير اإمنا هو نظريٌّ �شناعي

ولكن ال�شرورة التي اأجلاأت اإليه اأن الفعل »قدرناه« ن�شب ال�شمري 

فال ميكن اأن ين�شب »القمر« اأي�شاً.

***

401.  حجة ابن زجنلة 599 والك�شف، 216/2.
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�سورة �ل�سافات

وَن( )ال�شافات 94( ِه َيِزُفّ
ْ
ْقَبُلوا اإَِلي

َ
70( قال تعاىل: )َفاأ

انفرد الإمام حمزة بقراءة »ُيِزفُّون« ب�شم الياء وك�شر الزاي، وقراأ 

اجلمهور بفتح الياء وك�شر الزاي. قال الإمام ال�شاطبي: 

.....................................

)402(

ُمْم »َيِزفون« فاْكُمال                     ............ وا�شْ

يف قراءة اجلمهور تكون الكلمة من »زف يزف« اإذا اأ�شرع، فهو 

لزم، ول اإ�شمار يف القراءة على هذا الوجه.

َزفَّ ُيِزف«، فتحتمل اأن 
َ
واأما قراءة الإمام حمزة فهي من الفعل »اأ

يكون الفعل مبعنى ال�شابق نف�شه، فيكون لزماً. ولكن الأرجح من 

بالهمزة، فيكون يف الكالم اإ�شمار  حيث ال�شياق اأن يكون متعدياً 

402.  حرز الأماين، رقم البيت: 997.
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املفعول به، والتقدير: ُيزفون دوابَّهم، اأي يحملونها على الزفيف، وهو 

.
)403(

�شرعة امل�شي

***

403.  حجة ابن زجنلة، 609، واملو�شح 1089، والك�شف 225/2.
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�سورة �س

ِمَن  ُهْم  نَُعُدّ ا  ُكَنّ ِرَجاًل  ى 
َ
نَر َل  َلَنا  َما  )َوَقاُلوا  تعاىل:  قال   )71

اُر( )�ص 63-62(. ْب�شَ
َ
ْم َزاَغْت َعْنُهُم اْلأ

َ
ا اأ َخْذنَاُهْم �ِشْخِرًيّ َتّ

َ
اِر. اأ

َ
�ْشر

َ
اْلأ

قراأ اأبو عمرو الب�شري والأخوان: »اتخذناهم« بهمز الو�شل، وقراأ 

اجلمهور بقطعها. قال الإمام ال�شاطبي:

......................................

)404(

                     وَو�شُل »اتخذناهْم« َحال �َشرُعه ِول

اإ�شماُر جملٍة قبل  يف قراءة الب�شري والأخوين يكون يف الآية 

ال�شتفهام،  بعد  اإل  تعطف  ل  لأنها  »اأم«،  بـ  العطف  لي�شحَّ  »اأم«، 

فتقدر جملة معطوفة عليها جملة »زاغت عنهم الأب�شار«، وتقديرها: 

َد  اأم زاغت عنهم الأب�شار، فهي كقوله تعاىل: )َوَتَفَقّ اأمفقودون هم 

ْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبنَي( )النمل 20(، 
َ
َرى اْلُهْدُهَد اأ

َ
َ َفَقاَل َما يِلَ َل اأ ْ

ري الَطّ

 هو اأم كان من الغائبني؟
ٌ
اأي: اأحا�شر

404.  حرز الأماين، رقم البيت: 1003.
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اأما قراءة اجلمهور فهمزتها همزة قطع ا�شتفهامية، فال حتتاج اإىل 

تقدير جملة معطوف عليها.

وبناء على هذا اخلالف؛ فـ »من قراأ )...( بقطع الألف على لفظ 

ال�شتفهام، وقف على »ِمن الأ�شرار« )...( ومن قراأ بو�شل الألف 

نعٌت  »اتخذناهم«  قوله:  لأن  يقف على ذلك،  اخلرب مل  لفظ  على 

.
)405(

لقوله »رجاًل«

 ***

َم ِمْنَك  َنّ َجَهَنّ
َ
ْماَلأ

َ
ُقوُل. َلأ

َ
َقّ اأ ُقّ َواحْلَ 72( قال تعاىل: )َقاَل َفاحْلَ

ْجَمِعنَي( )�ص 84ـ85(.
َ
َومِمَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم اأ

بالن�شب،  اجلمهور  وقراأها  بالرفع،  »فاحلق«  وحمزة:  عا�شم  قراأ 

ومل يختلفوا يف ن�شب الثانية. قال الإمام ال�شاطبي: 

« يف ن�شٍر .................. و»َفاحلقُّ

)406(

................................                           

الكتابي،  بال�شكل  الكلمة  قراءة  �شبط  يف  الناظم  اكتفى  وقد 

على ما هو مقرر يف منهجه  يف املقدمة، حيث قال: »وباللفِظ اأ�شتغني 

عن القيد اإن َجال«.

405.  املكتفى، �ص: 485.

406.  حرز الأماين، البيت: 1004.
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ويف كلتا القراءتني اإ�شمار؛ ولكن تقدير امل�شمر يختلف: 

ففي قراءة الرفع اإما اأن يكون اإ�شماَر مبتداأ، والتقدير: فاأنا احلق، 

. ويدل على هذين التقديرين 
)407(

اأو اإ�شمار خرب، والتقدير: فاحلق اأنا

( )يون�ص 30(. اأو: »احلقُّ  ِقّ وا اإِىَل اهلِل َمْوَلُهُم احْلَ قوله تعاىل: )ُثَمّ ُرُدّ

.
)408(

بَِّك( )البقرة 147( مّني«، بدليل )احلقُّ ِمن رَّ

ِحقُّ 
ُ
ويف قراءة الن�شب اإ�شمار فعل من لفظ »احلق«، والتقدير: اأ

و)ِلُيِحَقّ   )82 )يون�ص  ِبَكِلَماِتِه(  َقّ  احْلَ  
ُ
اهلل )َوُيِحُقّ  ودليله:   ، احلقَّ

.
)409(

ِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه امْلُْجِرُموَن( )الأنفال 8(
ْ
َقّ َوُيب احْلَ

***

407.  الك�شف، 234/2، وحجة ابن زجنلة 618.

408.  حجة ابن زجنلة، 618.

409.  حجة ابن زجنلة، 618. واملو�شح 1107.
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�سورة �لزمر

ِل �َشاِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر 
ْ
ي ْن ُهَو َقاِنٌت اآنَاء اللَّ مَّ

َ
73( قال تعاىل: )اأ

ِذيَن ل  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ َتِوي الَّ
ْ

ِه ُقْل َهْل َي�ش ُجو َرْحَمَة َربِّ
ْ
َة َوَير

َ
الآِخر

ْلَباِب( )الزمر 9(.
َ
ْوُلوا الأ

ُ
ُر اأ َا َيَتَذكَّ َيْعَلُموَن اإِمنَّ

وقراأ  بالتخفيف،  »اأَمْن«  وحمزة:  كثري  وابن  نافع  الإمام  قراأ 

اجلمهور بالت�شديد. قال الإمام ال�شاطبي: 

 ف�شا ...........
ٌّ

مي
ْ
َمْن« َخفَّ ِحر

َ
»اأ

)410(

...............................                             

يف كلتا القراءتني اإ�شمار جملة، ولكن التقدير يختلف: 

ففي قراءة التخفيف »الهمزُة ل�شتفهام التقرير، ومقابله حمذوف 

واإمنا   ،
)411(

الكافر« اأم  خرٌي  القانت  اأهذا  والتقدير:  املعنى،  لفهمهم 

حذف لدللة الكالم عليه، وهو جري ذكر الكافر قبله، وقوله بعده: 

410.  حرز الأماين، رقم البيت: 1005.

411.  البحر املحيط، 188/9.
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.
)412(

ِذيَن َل َيْعَلُموَن( ِذيَن َيْعَلُموَن َواَلّ َتِوي اَلّ
ْ

)ُقْل َهْل َي�ش

واأما قراءة الت�شعيف فاإن الأ�شل فيها »اأم« دخلت على »من«، 

معطوف  تقدير جملة  ذلك  وعلى  واحدة،  ككلمة  مت�شلًة  فكتبت 

اإذن: »اأهذا الكافُر  عليها قبل »اأم« كما مر بنا قبل قليل. والتقدير 

.
)413(

خرٌي اأم من هو قانت؟«

***

412.  تف�شر الزخم�شري، 116/4.

413.  البحر املحيط، 189/9.
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�سورة غافر

َتُقوُم  َوَيْوَم  ا  َوَع�ِشيًّ ا  ُغُدوًّ َها 
ْ
َعَلي وَن  �شُ

َ
ُيْعر اُر  )النَّ 74( قال تعاىل: 

�َشدَّ اْلَعَذاِب( )غافر 46(.
َ
َعْوَن اأ

ْ
ْدِخُلوا اآَل ِفر

َ
اَعُة اأ ال�شَّ

»اأدخلوا«  رواية حف�ص  من  وعا�شم  والك�شائي  نافع وحمزة  قراأ 

بهمز القطع مع ك�شر اخلاء، وقراأ الباقون بهمز الو�شل مع �شم اخلاء. 

يقول الإمام ال�شاطبي: 

....................................

ال  �شِ
ٌ
                             ................ »اأدِخلوا« نفر

ُه ..... 
َ
على الو�شِل، وا�شُمْم ك�شر

)414(

................................                            

يف هذه الآية اإ�شماٌر لي�ص من اهتمامنا، لأنه متفق على تقديره 

ولكن  »ادخلوا«.  فعل  قبل  القول  اإ�شمار  هو  ذلك  القراءتني،  يف 

الإ�شمار الذي نهتم به هنا هو اإ�شمار حرف النداء يف القراءة الثانية، 

414.  حرز الأماين، رقم البيتني: 1011ـ1012.
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لأن الفعل فيها موجٌه اإىل الآل، فوجب اأن يكون التقدير: ادخلوا 

.
)415(

يا اآل فرعون

فيها  الفعل  لأن  الإ�شمار،  هذا  فيها  فلي�ص  الأوىل  القراءة  واأما 

موجه اإىل املالئكة، و»اآل« مفعول به.

***

415.  الك�شف، 245/2.
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�سورة �ل�سورى

ِمْن  َلُهْم  َما  اآَياِتَنا  يِف  ُيَجاِدُلوَن  ِذيَن  اَلّ )َوَيْعَلَم  تعاىل:  قال   )75

ي�ٍص( )ال�شورى 35( حَمِ

قراأ الإمامان نافع وابن عامر: »يعلُم« برفع الفعل، وقراأ اجلمهور 

بن�شبه، قال الإمام ال�شاطبي: 

....................................

 
)416(

                      ........... »يعلَم« ارفْع كما اعتلى

يف قراءة نافع وابن عامر رفع الفعل على ال�شتئناف فال اإ�شمار 

مبتداأ،  اإ�شمار  الآية  يف  فيكون  مبتداأ  خرب  اأنه  على  رفع  اأو  فيها، 

.
)417(

والتقدير: هو يعلم

كان  واإن  اإ�شمار  تقدير  من  فيها  بد  فال  اجلمهور  قراءة  واأما 

خمتلفا فيه: 

416.  حرز الأماين، رقم البيت: 1018.

417.  املكتفى، 504.
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1.. قيل اإنه على اإ�شمار جملة تعليلية؛ قال الزخم�شري: »واأما 

الن�شب فللعطف على تعليل حمذوف تقديُره: »لينتقم منهم ويعلم 

الذين يجادلون«، ونحُوه يف العطف على التعليل املحذوف غرُي عزيز 

ا�ِص( )مرمي 21(، وقوله  يف القراآن، منه قوله تعاىل: )َوِلَنْجَعَلُه اآَيًة ِللَنّ

ِقّ َوِلُتْجَزى ُكُلّ نَْف�ٍص مِبَا  ْر�َص ِباحْلَ
َ
َماَواِت َواْلأ  ال�َشّ

ُ
تعاىل: )َوَخَلَق اهلل

.
)418(

َك�َشَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن( )اجلاثية 22(«

اإ�شمار حرف ن�شب، والتقدير: و»اأن يعلَم«  اإنه على  2.. وقيل 

فيح�شن عطفه على  بتاأويل م�شدر،  الفعل  لتكون مع  »اأن«  فتقدير 

الفعل  من  اأ�شبه  بال�شم  »ال�شم  اأن:  قاعدة  على  . جرياً 
)419(

ال�شم

بال�شم«. وال�شم املعطوف عليه هو العفو املفهوم من اجلملة ال�شابقة.

يف  الوقف  حكم  يختلف  تقديرات،  من  �شبق  ما  على  وبناء 

الآيتني: فعلى قراءة الرفع يكون الوقف تاماً على »كثري«، واإل »مل 

يتم الوقف قبله لأن الن�شب عند الب�شريني باإ�شمار »اأن« حماًل على 

امل�شدر املراد يف ما قبله من ال�شرط واجلزاء، فذلك معطوف عليه فال 

.
)420(

يقطع منه«

***

418.  الك�شاف، 227/4.

419.  البحر املحيط، 342/9.

420.  املكتفى، 504.
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�سورة �لزخرف

ْكَواٍب َوِفيَها َما 
َ
ن َذَهٍب َواأ َحاٍف مِّ 76( قال تعاىل: )ُيَطاُف َعَلْيِهم ِب�شِ

نُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )الزخرف 71(.
َ
ْعنُيُ َواأ

َ
نُف�ُص َوَتَلذُّ الأ

َ
َت�ْشَتِهيِه الأ

قراأ نافع وابن عامر وحف�ص عن عا�شم: »ت�شتهيه« بهاء ال�شمري، 

وقراأ الباقون: »ت�شتهي« بدون هاء ال�شمري، قال الإمام ال�شاطبي:

 

ويف »ت�شتهيه« ت�شتهي: حقُّ �شحبٍة

)421(

...............................                              

وتوجيه اخلالف هنا مطابق للخالف يف الفقرة رقم )67( ال�شابقة 

يف »ي�ص« يف قوله تعاىل: )وما عِملْتُه اأْيِديِهْم(.

 *** 

421.  حرز الأماين، رقم البيت: 1027.
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ُيوؤِْمُنوَن(  َل  َقْوٌم  َهوؤَُلِء  اإَِنّ  َرِبّ  َيا  )َوِقيِلِه  تعاىل:  قال   )77

)الزخرف 88(.

قراأ الإمامان عا�شم وحمزة بك�شر الالم والهاء من »قيِله«، وقراأ 

الباقون بفتح الالم و�شم الهاء. يقول الإمام ال�شاطبي:

 واك�ِشِر ال�شمَّ بعُد يف 
ْ
ويف »ِقيَله« اك�شر

)422(

                        ن�شــرٍي ..........................

عنده  اأي  ال�شابقة،  الآية  يف  ال�شاعة  على  عطٌف  باجلر  القراءة 

علم ال�شاعة وعلم قيِله، وعليه فال اإ�شمار، وميكن اأن تكون من باب 

والتقدير:  اجلواب،  اإ�شمار  فيه  فيكون  الق�شم،  واُو  والواُو  الق�َشم، 

.
)423(

وقيِله ذلك لين�شرن اأو ليفعلن بهم ما اأ�شاء

واأما قراءة الن�شب ففيها خم�شة اأوجه؛ ثالثة منها على الإ�شمار، 

وهي كالتايل:

املن�شوب،  وقد عطف عليه هذا  »يكتبون«،  اإ�شمار مفعول   ..1

والتقدير: »يكتبون ذلك وقيَله«.

2.. اإ�شمار مفعول »يعملون« وعطف عليه اأي�شاً هذا املن�شوب، 

والتقدير: يعلمون احلق وقيَله.

3.. اإ�شمار فعل نا�شب من لفظ املفعول، فتكون من�شوبة على 

امل�شدر، والتقدير: »ويقول قيَله«.

422.  حرز الأماين، رقم البيت: 1028.

423.  البحر املحيط، 393/9.
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اأما التقديران الآخران على عدم الإ�شمار فهما: 

1ـ اأن تكون معطوفة على مو�شع »ال�شاعة« يف قوله »وعنده علم 

ال�شاعة«، لأن معناه: »ويعلم علم ال�شاعة«.

وجنواهم  �شرهم  ي�شمع  اأي  هم« 
َّ
»�شر على  معطوفة  تكون  اأن  2ـ 

.
)424(

وقيَله

و»قيله«  ن�شبت،  اإذا  »يوؤفكون«  على  تاما  فيكون  الوقف  واأما 

فلي�ص  الأخرى  بالتقديرات  الن�شب  اأو  اجلر  يف  اأما  امل�شدر،  على 

.
)425(

بتمام

***

424.  ينظر يف هذه الأوجه: الك�شف، 262/2، والبحر املحيط، 393/9. والك�شاف 26/4.

425.  املكتفى، 512.
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�سورة �لذ�ريات

َفا�ِشِقنَي(  َقْوًما  َكاُنوا  اإِنَُّهْم  ُل  ْ
َقب ِمْن  ُنوٍح  )َوَقْوَم  تعاىل:  قال   )78

)الذاريات 46(.

اجلمهور  وقراأ  باجلر،  »وقوِم«  والك�شائي:  وحمزة  عمرو  اأبو  قراأ 

بالن�شب. يقول ال�شاطبي: 

 ....................................

 
)426(

ال ف ُحمَّ
َّ
                        و»قوم« بخف�ِص امليم �َشر

اإ�شمار فيها، لأن »قوم« معطوفة على  للقراءة الأوىل، ل  فبالن�شبة 

.
)427(

يه قراءة عبد اهلل: »ويف قوم نوح« »ثمود«، اأي: ويف قوم نوح، وتقوِّ

واأما قراءة الن�شب فهي »على اإ�شمار فعٍل تقديُره: »واأهلكنا قوم 

.
)428(

نوح«، لدللة الكالم عليه، وقيل بـ»اذكر« م�شمرة

426.  حرز الأماين، رقم البيت: 1046.

427.  الك�شاف، 404/4.

428.  البحر املحيط، 559/9.
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»اأهلكناهم« هي يف  اأبو حيان على  يق�شد  التي  الكالم  ودللة 

»اأخذتهم ال�شاعقة«، لأن ذلك مبعنى الإهالك.

***
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�سورة �لطور

ِحيُم( 
َّ
الر اْلرَبُّ  ُهَو  اإِنَُّه  نَْدُعوُه  ُل 

ْ
َقب ِمْن  ا  ُكَنّ )اإِنَّا  تعاىل:  قال   )79

)الطور 28(. 

قراأ نافع والك�شائي بفتح الهمزة يف »اأنه« وقراأ اجلمهور بك�شرها، 

قال الإمام ال�شاطبي: 

 ....................................

« افتحوا اجلال                              ................ و»اإنَّ

ر�شاً ............................... 

)429(

...............................                             

ففي قراءة الفتح اإ�شمار حرف هو لم التعليل، اأي: ندعوه لأنه 

.
)430(

هو الرب، »اأي فلرحمته يجيب من دعاه، فلذلك ندعوه«

واأما قراءة الك�شر فال اإ�شمار فيها لأنها على ال�شتئناف.

429.  حرز الأماين، البيتان: 1047ـ1048.

430.  حجة الفار�شي، 426/3.
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فعلى قراءة الك�شر يكون الوقف على »ندعوه« تاّماً، »ومن فتحها 

.
)431(

مل يقف على »ندعوه« لأن »اأن« متعلقة به«

***

431.  املكتفى، �ص: 541.
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�سورة �لو�قعة

امْلَْكُنوِن( )الواقعة  وؤُْلوؤِ  الُلّ ْمَثاِل 
َ
َكاأ 80( قال تعاىل: )َوُحوٌر ِعنٌي. 

)23-22

وقراأ  عني«،  »حور   
ْ

لفظي بجرِّ  والك�شائي(  )حمزة  الأخوان  قراأ 

اجلمهور بالرفع، قال الإمام ال�شاطبي: 

و»حوٌر« و»عنٌي« خف�ُص رفِعهما �َشفـا

)432(

.................................                          

يف قراءة اجلمهور اإ�شماٌر اختلف فيه، فقيل اإ�شمار جملة ا�شمية 

عطفت على ا�شمها، والتقدير: لهم هذا كله وحور عني، وقيل اإ�شمار 

.
)433(

خرب فقط، اأي ولهم حور اأو فيهما حور

وعلى هذه القراءة يكون الوقف على »ي�شتهون«.

432.  حرز الأماين، رقم البيت: 1059.

433.  البحر املحيط، 80/10.
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واأما قراءة اجلر فيحتمل اأن يكون فيها اإ�شمار امل�شاف اإذا كانت 

»حور« عطفا على جنات النعيم، بتقدير: يف جنات النعيم وحوٍر عنٍي، 

.
)435(

، وهذا راأي الب�شريني والك�شائي
)434(

اأو: معا�شرِة حوٍر عنٍي

وعند الكوفيني وقطرب اأنه معطوف على »اأكواب«، كما يف قول 

ال�شاعر: 

عـلـفــُتـهـا تـبـنـاً ومـــاًء بــارداً 

 
)436(

                            حــتى �شـــَتـْت هّمالًة عيناها

 
)437(

فعطف املاء على التنب وهو ل ُيعَلف

.
)438(

وعلى قراءة اجلر فال وقف على »ي�شتهون«

***

434.  الك�شاف، 460/4.

بعد  فيه  »وهذا  قائال:  علق  ثم  الزخم�شري  عن  نقله  حيان  اأبا  اأن  والغريب   .551 املكتفى    .435

وتفكيك كالم مرتبط بع�شه ببع�ص، وهو فهم اأعجمي» 81/10، ولكنه مل يقدم راأيه يف املو�شوع.

436.  البيت لذي الرمة، )خزانة الأدب، 499/1(. 

437.  املكتفى، 552.

438.  امل�شدر نف�شه.
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�سورة �لقلم

ْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِننَي( )ن 14(.
َ
81( قال تعاىل: )اأ

وقراأ  بهمزتني،  »اأاأْن«  وحمزة:  عا�شم  عن  و�شعبة  عامر  ابن  قراأ 

اجلمهور بهمزة واحدة، قال الإمام ال�شاطبي:

 

َع حمـزٌة  ويف نوَن يف »اأْن كان« �شــفَّ

 
)439(

ال                           و�شعبُة اأي�شاً والدم�شِقي ُم�شهِّ

ع« �شريَّ الهمزة الواحدة �شفعاً اأي همزتني. ومعنى »�شفَّ

فبالن�شبة للقراءة على اخلرب )اأي بهمزة واحدة(، يجوز فيها وجهان، 

.
)440(

اأحدهما ل اإ�شمار فيه وهو اأن تكون معموًل لـ »ُعُتّل« اأو »َزنيم«

لم  وهو  اجلر  حرف  اإ�شمار  على  تكون  اأن  الثاين:  والوجه 

التعليل، والتقدير: »ل تطْعه مع هذه املثالب ِلأْن كان ذا مال، اأي 

439.  حرز الأماين، رقم البيت: 187.

440. تف�شري اللباب، لبن عادل احلنبلي، 408/15، دار الكتب العلمية.
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معنى:  على  بعده  مبا  يتعلق  اأن  ويجوز  الدنيا،  من  ه  وحظِّ لَي�شاره 

.
)441(

َب اآياتنا« »لكوِنه متموًل م�شتظهراً بالبنني كذَّ

واأما قراءة ال�شتفهام )اأي الهمزتني( فال بد فيها من تقدير م�شمر:

ْن كان ذا 
َ
اإما اأن تكون من اإ�شمار حرف اجلر فقط، بتقدير: اأِلأ

مال كذَب باآياتنا؟ اأو اإ�شمار حرف اجلر مع الفعل، اأي: اأتطيعه لأن 

.
)442(

كان ذا مال؟

وعن اأثر هذا اخلالف على الوقف، يقول الإمام الداين: »ومن 

قراأ »اأْن كان ذا ماٍل« على ال�شتفهام، وقف على قوله »زنيم«، لأن 

ال�شتفهام له �شدر الكالم )...( ومن قراأ ذلك على اخلرب مل يقف 

الكالم  عليه  دل  بفعل  متعلق  مال«  ذا  كان  »اأن  لأن  »زنيم«  على 

.
)443(

الذي قبله«

***

441.  الك�شاف، 588/4.

442.  تف�شري الرازي، 87/30.

443.  املكتفى، 582.
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�سورة �لنباأ

ْحَمِن 
َّ
َنُهَما الر

ْ
ْر�ِص َوَما َبي

َ
َماَواِت َواْلأ 82( قال تعاىل: )َرِبّ ال�َشّ

َل مَيِْلُكوَن ِمْنُه ِخَطابًا( )النباأ 37(.

باجلر،  والباقون  بالرفع،   » »ربُّ عمرو:  واأبو  كثري  وابن  نافع  قراأ 

وقراأ ابن عامر وعا�شم: »الرحمِن« باجلر والباقون بالرفع، قال الإمام 

ال�شاطبي:

 

ه  ويف رفِع با »ربِّ ال�شـماوات« خف�شُ

 
)444(

                        َذلوٌل، ويف »الرحمن« ناميه كمال

فتح�شل من تركيب اخلالف يف الكلمتني ثالثة مذاهب: 

اأـ عا�شم وابن عامر: باجلر فيهما.

ب - نافع وابن كثري واأبو عمرو: بالرفع فيهما.

ج - حمزة والك�شائي: باجلر يف الأوىل والرفع يف الثانية.

444.  حرز الأماين، رقم البيت: 1100.
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اأما القراءة الأوىل فال اإ�شمار فيها، لأنها على الإْتباع لـ »ربك« 

يف الآية ال�شابقة، فال اإ�شمار فيها. واأما قراءة الرفع فيهما فتكون على 

اإ�شمار مبتداأ قبل »رب«، اأي: هو رب ال�شماوات.

كالقراءة  بالإتباع،  جمرورة  »رب«  فـ  الأخوين  قراءة  على  واأما 

هو  اأي:  قبلها،  مبتداأ  اإ�شمار  على  مرفوعة  و»الرحمن«  الأوىل، 

. وحكم 
)445(

الرحمن، اأو مرفوعة على اأنها مبتداأ خرُبه »ل ميلكون«

الوقف هنا نظري ما تقدم يف الفقرة ال�شابقة.

***

445.  الك�شاف، 691/4، ومعاين القراآن واإعرابه للزجاج، 275/5.
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�سورة �ملزمل

ِخْذُه  َفاَتّ ُهَو  اإَِلّ  اإَِلَه  َل  َوامْلَْغِرِب  امْلَ�ْشِرِق  )َرُبّ  تعاىل:  قال   )83

َوِكياًل( )املزمل 9(.

قراأ نافع وابن كثري واأبو عمرو وحف�ص عن عا�شم »رب« بالرفع 

وقراأ الباقون باجلر، قال الإمام ال�شاطبي:

 

 ....................................

 
)446(

                          ورب بخف�ص الرفع �شحبته كال

ففي قراءة اجلر تكون الكلمة بدل من »ربك« فال اإ�شمار فيها، 

واأما قراءة الرفع فهي على اإ�شمار مبتداأ هي هو رب امل�شرق.

وعلى قراءة الرفع يكون الوقف على »تبتيال« كافيا. ومن قراأ باخلف�ص 

.
)447(

مل يقف على ذلك لأن ما بعده بدل من قوله »واذكر ا�شم ربك«

446.  حرز الأماين، رقم البيت: 1088.

447.  املكتفى، �ص: 591.
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�سورة �لبلد

َفُكّ  اْلَعَقَبُة.  َما  ْدَراَك 
َ
اأ َوَما  اْلَعَقَبَة.  اْقَتَحَم  84( قال تعاىل: )َفاَل 

َغَبٍة( )البلد 14-11(.
ْ

ْو اإِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َم�ش
َ
َرَقَبٍة. اأ

« ب�شم الكاف، و»رقبٍة«  قراأ نافع وابن عامر وعا�شم وحمزة: »فكُّ

باجلر، و»اإطعاٌم« بك�شر الهمزة ومد العني وتنوين امليم.

« بفتح الكاف و»رقبًة« بالن�شب، و»اأطعَم« بوزن  وقراأ الباقون »فكَّ

»اأفعل« على اأنه فعل ما�ص، قال الإمام ال�شاطبي:

 

....................................

« اْرفَعْن ِول                               ................ و»فكَّ

ناً   وُمـدَّ منوِّ
ْ
وبعُد اخف�شْن واك�شــر

 
)448(

                          مع الرفِع »اإطعاٌم«: نَدًى عمَّ فانْهال

448.  حرز الأماين، البيتان: 1112ـ1113.
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من  البدل  فعلى  فعلني  بجعلها  و»اأطعَم«   » »فكَّ القراءة  اأما 

، ول اإ�شمار فيها.
)449(

اقتحم

اقتحاُم  اأي:  مبتداأ،  اإ�شمار  ففيها  ا�شمني؛  جعلهما  على  واأما 

.
)450(

العقبة فكُّ رقبٍة اأو اإطعام

***

449.  الك�شاف، 756/4.

450.  معاين القراآن واإعرابه للزجاج، 329/5.
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�سورة �مل�سد

َطِب( )امل�شد 4(. اَلَة احْلَ ُتُه َحَمّ
َ
اأ
َ
85( قال تعاىل: )َواْمر

اجلمهور  وقراأ  بالن�شب،  »حمالَة«  بقراءة  عا�شم  الإمام  انفرد 

بالرفع. قال الإمام ال�شاطبي يف اآخر بيت من فر�ص احلروف: 

 ...................................

 
)451(

ل                               و»حّمالة« املرفوُع بالن�شب ُنزِّ

يف قراءة الإمام عا�شم اإ�شمار فعل نا�شب على الذم، واملعنى: 

. واأما قراءة الرفع فيحتمل اأن تكون على 
)452(

»اأعني حمالَة احلطب«

. ويحتمل اأن تكون نعتاً 
)453(

اإ�شمار املبتداأ، اأي: هي حمالة احلطب

.
)454(

لـ »امراأته«، فال اإ�شمار اإذن

451.  - حرز الأماين، رقم البيت: 1120.

452.  الك�شاف، 815/4 والبحر املحيط 567/10.

453.  البحر املحيط، 567/10.

454.  معاين القراآن واإعرابه للزجاج، 375/5.
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واأما عن الوقف؛ فعلى القراءة الأوىل يكون كافياً عند »امراأته«، 

لأنها يف مو�شع ا�شتئناف العامل.

وعلى قراءة الرفع فبتقدير الإ�شمار تكون مثل الن�شب، واأما اإذا 

.
)455(

جعلت نعتاً لـ »امراأته« فال يوقف قبلها

***

455.  من املكتفى، بت�شرف، 636ـ637.
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خامتة

من  ي�شري  جانب  اإبراز  هو  الدرا�شة  هذه  من  الهدف  كان  لقد 

وال�شتق�شاء،  احل�شر  عن  جتل  التي  الكرمي  القراآن  اإعجاز  جوانب 

جانب الإيجاز البالغي )الإ�شمار(، واإبراز مكانته يف علم القراءات 

وتوجيهها، كملمٍح من اأهم املالمح التي متيز الختيار عند القارئ. 

وقد قمت فيه بتتبع مظاهر الإ�شمار باختالف القراءات، لأعمل 

على توجيهها، ولكن قبل ذلك قدمت متهيدات ل ي�شتغني عنها 

الإ�شمار  اأ�شل  هو  الذي  الإيجاز  مبحث  اأول  فقدمت  القارئ؛ 

من  ميكن  ما  باأقل  الغر�ص  عن  »العبارة  باأنه  تعريفه  اإىل  وتو�شلت 

احلروف من غري اإخالل«، ثم بينت ما له من منزلة �شامقة يف ميدان 

البالغة العربية، التي يعد من اأهم خ�شائ�شها، ثم يف ميدان البالغة 

القراآنية - والقراآُن نزل على عادة العرب يف كالمها - ثم ق�شمت 

الإيجاز اإىل: اإيجاز ل حذف فيه )اإيجاز الق�شر( وهو نوع يع�شر التنبه 

له، واإىل اإيجاز باحلذف وهو )الإ�شمار(.

لالإ�شمار،  الذي خ�ش�شته  الثاين  املبحث  اإىل  انتقلت  وبذلك 
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اأو اجلملة لدللة فحوى الكالم  باأنه: »ما حذف منه املفرد  فته 
َّ
وعر

عليه«، ثم انتقلت اإىل الأ�شباب التي جتعل املتكلم ياأخذ بالإ�شمار، 

والفوائد التي يحلي بها الكالم.

اأما الف�شل الثاين فتناولت فيه اأنواع الإ�شمار يف القراآن الكرمي 

بغ�ص النظر عن اختالف القراء؛ واأوردت اإ�شمار احلروف باأنواعها، 

لالأوجه  وحمتملة  وجمرورة  ومن�شوبة  مرفوعة  الأ�شماء  واإ�شمار 

الثالثة، واإ�شمار اجلمل مفردة ومتعددة.

ويف الف�شل الثالث وقفت مع الإ�شمار باختالف القراءات يف 

اأ�شحابه،  اإىل  اخلالف  عازياً  ال�شور،  برتتيب  مرتباً  احلروف؛  فر�ص 

هاً ذلك اخلالف اأي�شاً بالعتماد على  معتمداً على ال�شاطبية، وموجِّ

كتب التوجيه والتف�شري والبالغة والإعراب، وغريها.

وقد تناولت الدرا�شة اأربعة وثمانني مو�شعاً بع�شها مفرد وبع�شها 

مكرر، وتقع يف �شبٍع وثالثني �شورًة من القراآن الكرمي وا�شت�شهدت 

لها مبا يربو على ت�شعني بيتاً من »حرز الأماين«.

اأثناء  لحظتها  التي  املالحظات  اأهم  لأ�شجل  اأقف  وهنا 

الدرا�شة:

* يكرث الإ�شمار يف القراآن الكرمي جّداً، بل ل تكاد اآية منه تخلو 
من اإ�شمار، ولذلك فاإن حماولة ا�شتخراج جميع ما فيه من الإ�شمار 

لن تكون اإل تف�شرياً كاماًل، ولهذه الكرثة ما ي�شوغها بطبيعة احلال، 

فالإيجاز هو ميزة اللغة العربية الكربى، والقراآن هو اأ�شمى �شورة من 
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 مبنٍي(.
ٍّ

�شور التعبري يف هذه اللغة )بل�شاٍن عربي

* مل يبق نوع من الإ�شمار ا�شتعملته العرب اإل ورد يف القراآن 
الإ�شمار،  لنماذج  املخ�ش�ص  الف�شل  يف  جعلنا  ما  وهذا  الكرمي؛ 

نخت�شر غاية الخت�شار حتى نقدم اأبرز النماذج ونوفيها حقها.

توازيها  القراء ل  اتفق عليه  اأن كرثة الإ�شمار يف ما  * نالحظ 
اأمر متوقع، فما دام الإ�شمار ميزة  كرثته يف ما اختلفوا فيه، وذلك 

ل�شبب  اإل  عنها  يعدل  القراء  بع�ص  اأن  نتوقع  فال  وجمالية،  لغوية 

قوي و�شارف متني.

الإ�شمار  يف  اخلالف  يكون  اأي�شا  الذكر  ال�شابق  ولل�شبب   *
هو يف نوع امل�شمر فقط، اأما اأن ي�شمر قارئ ويرتك الآخر الإ�شمار 

فذلك قليل، وحني اأح�شينا مذهب كل قارئ يف املوا�شع املدرو�شة 

و52  مو�شعاً   49 بني  يرتاوحون  فهم  يذكر،  تفاوتاً  بينهم  جند  مل 

مو�شعاً لأكرثهم اإ�شماراً.

* جند املوجهني يف اأحيان كثرية ينجرفون وراء ال�شناعة النحوية؛ 
ولكنهم  اجلمالية،  قيمته  وين�شون  املحذوف  نوع  بتقدير  فين�شغلون 

يف اأحيان اأخرى ل ين�شونها، مثل ما جند يف توجيه قراءة الت�شديد 

)اآل عمران 79(، حيث جندهم  الكتاَب(  )ُتعلِّموَن  والتخفيف يف 

التخفيف،  من  اأبلغ  باأنه  اإ�شماراً  يت�شمن  الذي  الت�شديد  يوجهون 

بينما  قبل،  من  هو  علم  قد  اأنه  يقت�شي  فذلك  يعلِّم غريه  من  لأن 

العك�ص غري �شحيح.
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* لحظنا ما لختالف الإ�شمار من اأثر كبري جّداً يف املعنى، ثم 
من بعد ذلك يف علم »الوقف والبتداء«، وهذا ما جعلنا نقف مع كل 

مو�شوع يوؤثر فيه الإ�شمار يف الوقف لنبني مدى ذلك التاأثري وجتلياته.

* لحظنا اأي�شا كرثة اخلالف - اأو قل الحتمالت املمكنة - 
القراآنية،  اأمر يدل على ثراء البالغة  تاأويل الإ�شمار ونوعه، وهو  يف 

وي�شدق قوله تعاىل: )ما فرطنا يف الكتاب من �شيء( )الأنعام 38(.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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فهر�س �مل�سادر و�ملر�جع

�أول: �مل�سادر

الرابعة  ال�شيوطي، ط:  بكر  اأبي  بن  الرحمن  الدين عبد  القراآن: جلالل  الإتقان يف علوم   ·
1978م، �شركة م�شطفى البابي احللبي، مب�شر.

· اأ�شرار البالغة: لعبد القاهر اجلرجاين، تعليق حممود �شاكر، مطبعة املدين، ط: الأوىل 1413هـ
· الإعجاز والإيجاز: لأبي من�شور الثعالبي، دار �شعب، بريوت، بدون تاريخ.

· اإعراب القراآن: من�شوب للزجاج )اأبي اإ�شحاق اإبراهيم بن ال�شري(، حت: اإبراهيم الأبياري، 
القاهرة، 1963.

· اإمالء ما منَّ به الرحمن من اأوجه القراءات والإعراب يف القراآن: لأبي البقاء العكربي، ط: 
الأوىل 1399هـ 1979م، دار الكتب العلمية، بريوت.

· الإي�شاح يف علوم البالغة: للخطيب القزويني )اأبي املعايل حممد بن عبد الرحمن(، حت: 
و�شرح: حممد عبد املنعم خفاجي/ املكتبة الأزهرية للرتاث.

· البحر املحيط يف تف�شري القراآن: لأبي حيان، ط: الثانية، 1403هـ 1983م، دار الفكر، بريوت.
· الربهان يف علوم القراآن: للزرك�شي )حممد بن عبد اهلل(، حت: حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، 

ط: الثانية، مطبعة عي�شى البابي احللبي و�شركائه، القاهرة، بدون تاريخ.

· حترير التحبري يف �شناعة ال�شعر والنرث وبيان اإعجاز القراآن: لبن اأبي الإ�شبع امل�شري، حت: 
حنفي حممد �شرف، املجل�ص الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية القاهرة، 1416هـ.

· تف�شري الرازي )مفاتيح الغيب(: لالإمام الإمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي، املطبعة 
البهية امل�شرية، القاهرة، ل�شاحبها عبد الرحمن حممد م�شطفى، ط: الأوىل.
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· اجلامع لأحكام القراآن: للقرطبي، حممد بن اأحمد، دار الكتب العلمية، ط5، 1417هـ.
القراآن(، طبعة دار املعارف مب�شر: حت: حممود  اآي  تاأويل  البيان يف  تف�شري الطربي )جامع   ·

�شاكر، ومراجعة: حممد �شاكر.

· التي�شري يف القراءات ال�شبع: لالإمام اأبي عمرو عثمان بن �شعد الداين، �شححه: اأوتوبرتزل، 
دار الكتب العلمية، بريوت 1416هـ.

· احلجة يف القراءات ال�شبع: لأبي علي الفار�شي، حت: بدر الدين قهوجي وب�شري جويجاتي 
ط: الأوىل، 1404هـ 1984م دار املاأمون للرتاث، دم�شق.

· حجة القراءات: لبن زجنلة )اأبي زرعة( حت: �شعيد الأفغاين، ط: الثالثة 1402هـ 1982م.
ْه بن خلف ال�شاطبي، �شححه  · حرز الأماين ووجه التهاين )ال�شاطبية( لالإمام القا�شم بن ِفريُّ
و�شبطه وراجعه: حممد متيم الزعبي، ط: الثالثة، 1417هـ 1996م، مكتبة دار الهدى، املدينة 

املنورة.

اأحمد  حت:  يو�شف،  بن  )اأحمد  احللبي  لل�شمني  املكنون:  الكتاب  علوم  امل�شون يف  الدر   ·
حممد اخلراط، دار القلم، دم�شق، ط: الأوىل، 1406هـ

· دلئل الإعجاز: للجرجاين )عبد القاهر بن عبد الرحمن(، طبعة حممد ر�شيد ر�شا، دار 
م�شر، 1357هـ.

· كتاب ال�شناعتني، الكتابة وال�شعر: لأبي هالل الع�شكري )احل�شن بن عبد اهلل(، حت: مفيد 
قميحة، دار الكتب العلمية، ط: الأوىل، 1401هـ، بريوت، لبنان.

· الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل: للزخم�شري )اأبي القا�شم 
جار اهلل(، دار املعرفة، بريوت.

اأبي طالب القي�شي، حت:  الك�شف عن وجوه القراءات ال�شبع وعللها وحججها: ملّكي بن   ·
حميي الدين رم�شان، ط: الثانية 1401هـ، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت.

· املثل ال�شائر يف اأدب الكاتب وال�شاعر: لبن الأثري )اأبي الفتح ن�شر اهلل(، حت: اأحمد احلويف 
وبدوي طبانة، مكتبة نه�شة م�شر، ط: الأوىل، 1980..

· املحرر الوجيز يف تف�شري الكتاب العزيز: لبن عطية )عبد احلق بن غالب(، حت: عبد ال�شالم 
عبد ال�شايف، دار الكتب العلمية، ط: الأوىل، 1413هـ.

· معاين القراآن: لالأخف�ص )�شعيد بن م�شعدة(، حت: عبد الأمري الورد، ط: الأوىل، 1405هـ 
1985م، عامل الكتب، بريوت.
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ال�شري( حت: عبد اجلليل عبده  اإبراهيم بن  اإ�شحاق  )اأبي  للزجاج  واإعرابه:  القراآن  معاين   ·
�شلبي، ط: الأوىل، عامل الكتب، بريوت، 1408هـ.

· مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لبن ه�شام )جمال الدين النحوي(، حت: مازن املبارك 
وحممد علي حمد اهلل، مراجعة: �شعيد الأفغاين، دار الفكر، بريوت، ط: الأوىل، 1419هـ.

جمال  حت:  �شعيد(،  بن  )عثمان  الداين  لالإمام  والبتدا:  الوقف  يف  املُكَتَفى   ·
2006م  - هـ   1427 ط:  بطنطا،  للرتاث  ال�شحابة  دار  النا�شر:  �شرف،  حممد   الدين 

عمر  ودرا�شة:  حت:  علي(،  بن  )ن�شر  مرمي  اأبي  لبن  وعللها:  القراءات  وجوه  يف  ح  املو�شَ  ·
حمدان الكبي�شي، ط: الأوىل، 1414هـ اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة.

· نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز: للرازي، حت: اإبراهيم ال�شامرائي، دار الفكر، عمان 1985م.
دار  الثانية،  ط:  �شيف،  �شوقي  حت:  مو�شى(،  بن  بكر  )اأبي  جماهد  ابن  لالإمام  ال�شبعة:   ·

املعارف، القاهرة، بدون تاريخ.

ثانيا: �ملر�جع: 

· الأ�شباه والنظائر النحوية: لالإمام ال�شيوطي )عبد الرحمن بن اأبي بكر( حت: طه عبد الروؤوف 
�شعد، مكتب الكليات الأزهرية 1395هـ 1975م.

· الأمايل: لل�شهيلي، حت: حممد اإبراهيم البنا، مطبعة ال�شعادة، ط: الأوىل.
· التاأويل النحوي يف القراآن الكرمي: عبد الفتاح اأحمد احلموز، مكتبة الر�شد، ال�شعودية – 

الريا�ص، ط: الأوىل، 1404هـ/1984م.

· التعريفات: للجرجاين )اأبي احل�شن( �شركة م�شطفى البابي احللبي واأولده مب�شر، 1357هـ.
من�شورات:  كلية  الها�شمي،  الراجي  التهامي  الدكتور  لل�شيخ  الكرمي:  القراآن  التكرار يف   ·

الآداب والعلوم الإن�شانية - جامعة ابن زهر- اأكادير، اململكة املغربية، 1992م.

· الت�شهيل لعلوم التنزيل: لبن جزي الغرناطي )اأبي القا�شم اأحمد بن حممد( ط: الأوىل، 
1416، دار الأرقم بن اأبي الأرقم، بريوت.

· تهذيب اللغة: لالأزهري )حممد بن اأحمد(، حت: حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، الدار امل�شرية 
للتاأليف والرتجمة، مطابع �شجل العرب، بدون تاريخ.

· التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي )حممد بن عبد الروؤوف(، حت: حممد ر�شوان 
الداية، دار الفكر املعا�شر، بريوت، ط: الأوىل، 1410هـ.
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الغرب  معروف، دار  عواد  ب�شار  حت:  الرتمذي،  لالإمام  الرتمذي(:  )�شن  الكبري  اجلامع   ·
الإ�شالمي – بريوت، لبنان، 1998م.

· حا�شية الد�شوقي على التلخي�ص: �شمن »�شروح التلخي�ص«، دار الكتب العلمية، بريوت.
· حا�شية ال�شهاب على تف�شري البي�شاوي )عناية القا�شي وكفاية الرا�شي(: املكتبة الإ�شالمية 

حممد اأودمري، ديار بكر، تركيا.

· احليوان: للجاحظ )اأبي عثمان عمرو بن بحر(، حت: عبد ال�شالم هارون، القاهرة، بدون تاريخ.
· خزانة الأدب: للبغدادي )عبد القادر(؛ حت: عبد ال�شالم هارون، الهيئة امل�شرية للكتاب.

· اخل�شائ�ص: لبن جني )اأبي الفتح عثمان( حت: حممد علي النجار، ط: الثالثة، 1403هـ، 
دار عامل الكتب، بريوت.

· الطراز املت�شمن لأ�شرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز: لليماين )الأمري يحيى بن حمزة 
العلوي(، دار الكتب العلمية، اأ�شرفت على مراجعته جلنة من العلماء، بدون تاريخ.

حت:  اللخمي(  الرحمن  عبد  بن  )اأحمد  القرطبي:  م�شاء  لبن  النحاة:  على  الرد  كتاب   ·
حممد اإبراهيم البنا، دار العت�شام، ط: الأوىل، بريوت، 1399هـ.

ك�شاف ا�شطالحات الفنون: للتهانوي )حممد بن علي احلنفي(، و�شع حوا�شيه: اأحمد   ·
ح�شن ب�شج، من�شورات حممد علي بي�شون، ط: الأوىل، 1418هـ.

· جماز القراآن: لأبي عبيدة )معمر بن املثنى( حت: فوؤاد �شزكني، ط: الثانية 1401هـ موؤ�ش�شة 
الر�شالة، بريوت.

· املحت�شب يف وجوه �شواذ القراءات: لبن جني )اأبي الفتح عثمان( حت: علي النجدي وعبد 
الفتاح �شلبي، املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الإ�شالمية، القاهرة، 1389هـ 1969م.

· املحيط يف اللغة: لل�شاحب بن عباد، حت: ال�شيخ حممد ح�شني اآل يا�شني، عامل الكتب، 
ط: الأوىل، 1414هـ.

· امل�شباح املنري: للفيومي )اأحمد بني علي( املكتبة الع�شرية، بعناية يو�شف ال�شيخ حممد، 
طبعة 1، 1417هـ.

· معجم مقايي�ص اللغة: لبن فار�ص )اأبي احل�شني اأحمد( حت: عبد ال�شالم هارون القاهرة، 1368هـ.
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�ملوؤلف يف �سطور

من مواليد نواك�شوط -موريتانيا- 1981م.  •
�شكرتري حترير جملة »الرافد« الثقافية، ال�شادرة عن ق�شم الدرا�شات والن�شر، بدائرة   •

الثقافة والإعالم بال�شارقة - حالياً.

�ملوؤهـالت �لعلمية:

القراءات  )علم  D.E.S.A(، يف  املعمقة  العليا  الدرا�شات  )دبلوم  املاج�شتري  �شهادة   •
القراآنية(، من جامعة حممد اخلام�ص بالرباط.

�شهادة الإجـازة )البكالوريو�ص( يف اللغة العربية واآدابها )تخ�ش�ص لغة(، من جامعة   •
نواك�شوط.

�شهادة الثانوية العامة يف الآداب الأ�شلية -موريتانيا- 1998  •

�لإجاز�ت �لعلمية:

•  اإجازة يف حفظ القراآن الكرمي وجتويده، بقراءة الإمام نافع من روايتيه.
اإجازة يف العلوم ال�شرعية واللغوية، من حمظرة »نور العلم«، ال�شيخ العالمة يابَّ بن   •

حممادي، ع�شو رابطة العلماء املوريتانيني.

يف  وتف�شريه،  وجتويده  الكرمي  القراآن  حفظ  م�شابقة  يف  الأوىل  بالرتبة  تفوق  �شهادة   •
حممد  وجامعة  املغربية،  الأوقاف  وزارة   بني  بالتعاون  واملنظمة  املغربية،  اململكة 

اخلام�ص بالرباط، واملنظمة الإ�شالمية للرتبية والعلوم والثقافة، �شنة )2005(.

�خلربة �لعملية:

قنبل،  )البزي،  روايات  بعدة  م�شاحف  طباعة  ت�شحيح  يف  فريق-  -�شمن  �شارك   •
ال�شو�شي(، حتت اإ�شراف ال�شيخ الدكتور التهامي الراجي الها�شمي، طبعت يف اأملانيا.

مدقق لغوي بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة -ق�شم الدرا�شات والن�شر- حالياً.  •
مدقق لغوي يف )دار اخلليج لل�شحافة والطباعة والن�شر(.  •

املدنية  الدعاوى  وطباعة  حترير  جمال  يف  بال�شارقة(  الق�شاء  )دار  يف  اإداري  كاتب   •
والوثائق العدلية.
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الثقايف  الن�شاط  يف  وم�شارك  العربية،  اللغة  و�شوؤون  الثقافية  الق�شايا  يف  ر  حما�شِ  •
بالإمارات العربية املتحدة يف اإمارة ال�شارقة.

ع�شو احتاد الكّتاب والأدباء املوريتانيني.  •
ع�شو نقابة ال�شحفيني املوريتانيني.  •

من �إ�سد�ر�ته:

اخلط الأحمر.. مقدمات يف فن التدقيق اللغوي؛ درا�شة تطبيقية مبنية على ممار�شة   •
عملية يف جمال التدقيق اللغوي للكتب وال�شحف واملجالت- �شدر �شمن �شل�شلة 

»كتاب الرافد« يف ال�شارقة. 
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